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Presentatie van het onderzoek
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1. Context en doelstellingen van de studie

De Belgische Vereniging van Ziekenhuizen is een zeer oude vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1921, die als

hoofdopdracht heeft bij te dragen tot de ontwikkeling en de vooruitgang van de ziekenhuiswetenschap en, in het bijzonder, tot

de studie van de problemen inzake beheer en interne en externe organisatie van de instellingen voor gezondheidszorg, met

name door de verspreiding van publicaties, de organisatie van studievergaderingen en congressen.

De directie van de Belgische Vereniging van Ziekenhuizen wenst meer te communiceren over de sector en heeft daarom de

creatie van deze barometer van het imago van de ziekenhuissector bij de Belgische bevolking overwogen.

De bevolking van 18-75 jaar werd geraadpleegd om een strikt representatieve steekproef van de bevolking te vormen op basis

van de belangrijkste sociaal-demografische criteria, namelijk:

 provincie van verblijf,

 geslacht, leeftijd,

 gezinssamenstelling/situatie,

 En vastgestelde sociale klasse

De in deze studie verzamelde informatie was:

 profiel van de respondent

 recente ziekenhuisopname (laatste 24 maanden), imago en ervaring van het ziekenhuis

 verwachtingen van de burgers ten aanzien van de ziekenhuissector : algemene verwachtingen en tevredenheid over de

Belgische ziekenhuisomgeving

 de mate van tevredenheid over het (de) onlangs bezochte ziekenhuis(en): verwachtingen en tevredenheid tijdens de

laatste raadpleging, alsook tijdens de laatste ziekenhuisopname (indien van toepassing)

 de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de ziekenhuissector en voor de kwaliteit van de zorg volgens de

respondenten
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2. Methodiek

Voor dit onderzoek werden, 2.000 Belgen tussen 18 en 75 jaar ondervraagd. Meer bepaald :

 De enquête werd gehouden via internet (CAWI : Computer Assisted Web Interviewing),

 De steekproef omvatte niet specifiek mensen die een recente ziekenhuiservaring hadden, hetzij voor henzelf, hetzij voor

hun omgeving, de aanbevolen steekproefgrootte maakte het mogelijk patiënten te identificeren met een of meer recente

ziekenhuiservaringen en/of mensen van wie een familielid of familieleden een recente ziekenhuiservaring hadden (door

een zeer consistente substeekproef voor elk van deze populaties te hebben, waardoor volkomen betrouwbare

extrapolaties naar de referentiepopulatie mogelijk waren). Deze steekproefgrootte maakte zeer consistente analyses

per regio mogelijk, of zelfs op basis van andere criteria, zoals het soort ziekenhuis dat men onlangs bezocht heeft, de

belangrijkste redenen voor het bezoek (b.v. voor een spoedgeval, een raadpleging, medische beeldvorming, een

chirurgische ingreep, de belangrijkste medische diensten, …)

 alle respondenten werden willekeurig gerekruteerd uit het Dedicated @panel (Ded@panel),

 om aan deze studie deel te nemen, moesten de respondenten aan de volgende criteria voldoen:

o De respondent mag niet werkzaam zijn in de ziekenhuissector

 De vragenlijst werd ontwikkeld door Dedicated en goedgekeurd door de Belgische Vereniging van Ziekenhuizen,

 de gemiddelde lengte van de enquêtes was 16 minuten,

 de naam van de sponsor van de studie werd niet vermeld bij de aanwerving en aan het begin van de enquête om de

bewustmakingsvragen niet te beïnvloeden,

 op de totale steekproef (N = 2.000), bedraagt de maximale foutmarge (d.w.z. voor waargenomen frequenties dicht bij

50%) ± 2,2%,

 de enquêtes zijn uitgevoerd met strikte inachtneming van EMRQS (Efamro Market Research Quality Standards), en de

ESOMAR-gedragscode.
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3. Beschrijving van de steekproef

De geanalyseerde steekproef is als volgt :
Steekproef

Analysecriteria Bruto totaal Aangepast totaal

Geslacht
Mannen 954 48% 975 49%

Vrouwen 1.046 52% 1.025 51%

Leeftijd

18 tot 24 jaar 203 10% 202 10%

25 tot 34 jaar 294 15% 322 16%

35 tot 44 jaar 338 17% 324 16%

45 tot 54 jaar 351 18% 340 17%

55 tot 64 jaar 334 17% 332 17%

65 jaar en ouder 480 24% 480 24%

Provincies

Antwerpen 327 16% 325 16%

Vlaams-Brabant 150 8% 200 10%

West-Vlaanderen 219 11% 215 11%

Oost-Vlaanderen 273 14% 268 13%

Limburg 158 8% 156 8%

Brussel 208 10% 205 10%

Waals-Brabant 73 4% 70 4%

Henegouwen 244 12% 233 12%

Luik 201 10% 193 10%

Luxemburg 53 3% 49 2%

Namen 94 5% 86 4%

TOTAAL N = 2.000 100% N = 2.000 100%
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4. Analysecriteria

Om de resultaten zo duidelijk mogelijk te presenteren, wordt elke dia op dezelfde manier gepresenteerd: de titels kondigen het

thema aan, de vraag wordt boven de grafiek herhaald.

Onderaan de dia specificeren wij de grondslag (aard en aantal van de respondenten waarop de vraag betrekking heeft) en ook

het antwoordtype :

 Geholpen antwoorden, waarbij de respondenten hun antwoord(en) konden kiezen uit een lijst van antwoordmodaliteiten

die hen werden aangeboden,

 Spontange antwoorden, waarbij de respondenten geen antwoordopties kregen aangeboden en hun eigen antwoorden

moesten schrijven, d.w.z. antwoorden op een « open » vraag.

Wat de grafieken betreft zijn de resultaten uitgesplitst volgens de volgende 4 criteria :

 geslacht: « mannen » (Hô) tegenover « vrouwen » (Fê),

 leeftijdsgroep : 18 tot 34 jaar (18-34), 35t ot 54 jaar (35-54), 55 jaar en ouder (55+),

 De regio : Vlaanderen (Fl.), Brussel (Bxl), Wallonië (Wall.),

 Type respondent : Ziekenhuisopname en/of bevalling (Hospi.), One-Day (One-D), Raadpleging en/of bezoek (Consult.)

en Geen bezoek

Totaal

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814

Fl.

N= 1.127

Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Geen bezoek

N= 489
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Hoofdresultaten
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1. Het imago en de ervaring van de ziekenhuisomgeving

1.1. Ziekenhuisbezoeken door de Belgische bevolking

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Q2.a: Bent u in de afgelopen 24 maanden, in een ziekenhuis in België geweest, ongeacht of dit voor een

hospitalisatie was, een medisch(e)) raadpleging/onderzoek of om iemand die in het ziekenhuis lag te 

bezoeken?

Totaal

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814

Fl.

N= 1.127
Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Niet 

bezocht

N= 489

75%

N=1.511

Ja, voor mezelf

Ja, voor een naaste

(als begeleider)

Nee, ik ben in de afgelopen 24 maanden

niet in een ziekenhuis geweest

Ik antwoord liever niet
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[1. Het imago en de ervaring van de ziekenhuisomgeving] 

1.2. Redenen voor ziekenhuisbezoeken onder de Belgische bevolking

[%, geholpen antwoorden; basis : gingen naar het ziekenhuis ; N = 1.511]

Q2.b: Wat was of waren de redenen voor uw bezoek(en) aan het ziekenhuis van de afgelopen 24 maanden ? U kunt

meerdere antwoorden in de volgende lijst aanvinken en/of deze lijst aanvullen.

Totaal

N= 1.511

Hô

N= 706

Fê

N= 805

18-34

N= 377

55+

N= 608

Fl.

N= 823
Consult.

N= 911

35-54

N= 526
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 522

Bxl

N= 166

Hospitalisatie : 22%

Voor een raadpleging bij een specialist

Voor een ziekenhuisopname van korte duur, met 

andere woorden: minder dan een dag (dagkliniek)

Om naar de spoedafdeling te gaan

Voor een ziekenhuisopname van langere duur

(meer dan een dag)

Voor een bloedafname

Voor een COVID-19-test

Om een naaste die een raadpleging had te 

vergezellen

Om iemand die in het ziekenhuis lag te bezoeken

Voor een regelmatige behandeling

Voor een bevalling

Om professionele redenen

Om vrijwilligerswerk te doen

Andere

Ik antwoord liever niet
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[1. Het imago en de ervaring van de ziekenhuisomgeving] 

1.3. Redenen om het ziekenhuis te kiezen

Q2.c: Om welke reden(en) bent u naar dit ziekenhuis gegaan in plaats van naar een ander ? Met andere woorden: wat waren uw

keuzecriteria voor dit ziekenhuis ? U kunt meerdere antwoorden in de volgende lijst aanvinken en/of deze lijst aanvullen.

Totaal

N= 1.358

Hô

N= 627

Fê

N= 731

18-34

N= 341

55+

N= 536

Fl.

N= 717
Consult.

N= 758

35-54

N= 481
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 483

Bxl

N= 158

[%, geholpen antwoorden; basis : hebben een hospitalisatie vermeld en/of een persoonlijke raadpleging ; N = 1.358]

Dit ziekenhuis is voor mij makkelijker bereikbaar

Mijn specialist doet raadplegingen in dit ziekenhuis

Uit gewoonte, ik word al lang daar verzorgd

Het is de instelling die het dichtst bij mij is gelegen

Dit ziekenhuis heeft een goede reputatie

Er wordt kwaliteitszorg geboden

Mijn huisarts heeft het me aangeraden

De reputatie van de arts 

Dit ziekenhuis biedt/is gespecialiseerd in het type zorg dat ik 

nodig heb

Mijn specialist heeft het me aangeraden

De artsen luisteren er naar de patiënten

Het comfort dat het ziekenhuis biedt

De wachttijden voor een afspraak waren er korter

Het ziekenhuis is erkend

U weet het niet 

Andere

Een naaste werkt er, ik werk er 

Mijn huisarts doet raadplegingen in dit ziekenhuis

Het is een nieuw ziekenhuis

Mijn naasten hebben het me aangeraden

De prijzen zijn betaalbaarder

Dit ziekenhuis is makkelijker bereikbaar voor de personen

die me komen bezoeken

Ik heb niet gekozen, het was een spoedgeval
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[1. Het imago en de ervaring van de ziekenhuisomgeving] 

1.4. Tevredenheid met laatste ziekenhuiservaring

Q2.d: U heeft aangeduid in de afgelopen 24 maanden naar een ziekenhuis te zijn geweest. Wat is, als uw kijkt

naar uw laatste ervaring, uw globale tevredenheid ? 

■ helemaal niet tevreden ■ Zeer tevreden■ Niet echt tevreden ■ tevreden■ geen mening

Totaal (N= 1.511)

Mannen (N= 706)

Vrouwen (N= 805)

18 tot 34 jaar (N= 377)

55 jaar en ouder (N= 608)

Vlaanderen (N= 823)

Raadpleging (N= 911)

35 tot 54 jaar (N= 526)

One-Day (N= 287)

Hospitalisatie (N= 313)

Wallonië (N= 522)

Brussel (N= 166)

93%

Som

tevredenheid

95%

91%

90%

93%

94%

94%

91%

92%

94%

96%

91%

[%, geholpen antwoorden; basis : zijn naar het ziekenhuis gegaan ; N = 1.511]

70% van de totale bevolking



© Dedicated 2021 15

1.5. Belangrijkste redenen voor ontevredenheid bij laatste ziekenhuisbezoek

[%, geholpen antwoorden; basis : zijn niet tevreden over hun laatste ziekenhuisbezoek ; N = 100]

Q2.e: U heeft aangeduid dat u globaal niet tevreden was over uw laatste bezoek aan het ziekenhuis. Om welke reden(en) was

u niet tevreden ? U kunt meerdere antwoorden in de volgende lijst aanvinken en/of deze lijst aanvullen.

Totaal

N= 100

Hô

N= 35

Fê

N= 65

18-34

N= 37

55+

N= 35

Fl.

N= 50
Consult.

N= 67

35-54

N= 28
One-D

N= 13

Hospi.

N= 20

Wall.

N= 36

Bxl

N= 14

[1. Het imago en de ervaring van de ziekenhuisomgeving] 

Het gebrek aan uitleg over de ziekte

Het gebrek aan communicatie tussen de diensten

Het zorgpersoneel was niet vriendelijk

De kwaliteit van de zorg was niet goed

De bezoekregels, de regels voor begeleiders te streng

Er werd te weinig praktische informatie gegeven

Te onpersoonlijk

De moeilijkheid om de juiste diagnose te vinden

Het medeleven door het zorgpersoneel

De hoge kosten

Het onthaalpersoneel was niet vriendelijk

De snelheid van de geboden zorg

Gebrek aan beschikbaarheid van het zorgpersoneel

De wachttijd voor het hebben van een afspraak

Gebouwen niet echt uitnodigend, werken aan gebouwen

Verouderd gevoel op vlak van de technieken

De wachttijd aan het onthaal was te lang

De ingangen, parkings waren ingewikkeld

Het tijdstip van de afspraak werd niet nageleefd

Ingewikkeld om de dienst te vinden waar je moet zijn

Ik kreeg niet het kamertype dat ik wou

Er deed zich een medische fout voor

De verblijfsduur leek me niet ideaal

Andere

Geen enkele specifieke reden
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[1. Het imago en de ervaring van de ziekenhuisomgeving] 

1.6. Belangrijkste redenen voor tevredenheid bij laatste ziekenhuisbezoek

[%, geholpen antwoorden; basis : steekproef zijn tevreden over hun laatste ziekenhuisbezoek ; N = 1.400]

Q2.f: U hebt aangeduid dat u globaal tevreden was over uw laatste bezoek aan het ziekenhuis. Om welke reden(en) gaf u deze

beoordeling ? U mag meerdere antwoorden in de volgende lijst aanvinken en/of deze lijst aanvullen

Totaal

N= 1.400

Hô

N= 667

Fê

N= 733

18-34

N= 338

55+

N= 571

Fl.

N= 770
Consult.

N= 833

35-54

N= 491
One-D

N= 274

Hospi.

N= 293

Wall.

N= 479

Bxl

N= 151

De kwaliteit van de zorg was goed

Het zorgpersoneel was vriendelijk

Het tijdstip van de afspraak werd nageleefd

Het onthaalpersoneel was vriendelijk

Goede uitleg over de ziekte, mogelijke zorgverlening

Makkelijk de dienst te vinden waar je moet zijn

De wachttijd aan het onthaal was erg kort

Gemakkelijke ingangen, parkings

De snelheid van de geboden zorg

De wachttijd voor het hebben van een afspraak

Gegeven praktische informatie was voldoende

De beschikbaarheid van het zorgpersoneel

Het medeleven van het zorgpersoneel

Ik werd goed verzorgd, ik ben perfect genezen

Gebouwen zijn uitnodigend, in goede staat

De snelheid om de juiste diagnose te vinden

De kosten waren betaalbaar

De verblijfsduur stemde overeen met wat nodig was

Men was absoluut niet onpersoonlijk

De gebruikte zorgtechnieken zijn geavanceerd

Voldoende communicatie tussen de diensten

Ik kreeg het kamertype dat ik wou

Soepele bezoekregels, regels voor begeleiders

Andere

Geen enkele specifieke reden
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2. Verwachtingen en algemene tevredenheid van de Belgische ziekenhuissector

2.1. Subjectieve evaluaties van de ziekenhuissector in België

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Q3.a: Ongeacht uw recente ervaringen in een ziekenhuis, kunt u aanduiden wat uw globale mening is over 

de ziekenhuissector in België aan de hand van de volgende schaal :

■ 10 ■ van 1 tot 3 ■ van 4 tot 5 ■ van 6 tot 7■ Geen mening ■ 8 ■ 9

64%

Som

8 à 10

60%

57%

55%

54%

35%

De kwaliteit van de verleende zorg

De ziekenhuissector in het algemeen

De grootte van de ziekenhuizen

De kwaliteit van de infrastructuur

Het Belgische ziekenhuisnet: het aantal

ziekenhuizen, de geografische spreiding

De beschikbaarheid, snelheid waarmee je 

ernaartoe kan (wachttijd voor

onderzoeken, raadplegingen)
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[Subjectieve evaluaties van de ziekenhuissector in België volgens de verschillende analysecriteria]

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Q3.a: Ongeacht uw recente ervaringen in een ziekenhuis, kunt u aanduiden wat uw globale mening is over 

de ziekenhuissector in België aan de hand van de volgende schaal :

Totaal

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814

Fl.

N= 1.127
Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Niet 

bezocht

N= 489

De kwaliteit van de verleende zorg

De ziekenhuissector in het algemeen

De grootte van de ziekenhuizen

De kwaliteit van de infrastructuur

Het Belgische ziekenhuisnet: het 

aantal ziekenhuizen, de 

geografische spreding

De beschikbaarheid, snelheid

waarmee je ernaartoe kan 

(wachttijd voor onderzoeken, 

raadplegingen)

[2. Verwachtingen en algemene tevredenheid van de Belgische ziekenhuissector] 
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2.2. Perceptie van de ziekenhuisdiensten in België

Q3.b: Hier ziet u een reeks beweringen over het ziekenhuismilieu in België . Gelieve voor

elke bewering aan te duiden in hoeverre u het er eens mee bent… 

■ helemaal niet mee eens ■ helemaal mee eens■ niet mee eens ■ mee eens■ geen mening ■ verschilt naargelang de plaats

74%

Somme

d’accord

70%

69%

69%

68%

67%

65%

64%

64%

64%

64%

61%

61%

60%

45%

40%

38%

37%

33%

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Bieden globaal zorg van goede kwaliteit

Globaal is er buiten de gezondheidscrisis in Belgische ziekenhuizen kwaliteitsvol onthaal

Globaal is er in de Belgische ziekenhuizen voldoende comfort voor de patiënten

Belgische ziekenhuizen gebruiken geavanceerde technologieën, technieken voor de zorgverlening

Het maken van een afspraak in Belgische ziekenhuizen is eenvoudig

De ziekenhuizen in België spelen een belangrijke rol als werkgever

De ziekenhuizen zijn makkelijk bereikbaar

Globaal is er een goede samenwerking tussen de patiënt en het zorgpersoneel

In België heeft het merendeel van de ziekenhuizen een goede reputatie

Globaal is er tijdens de gezondheidscrisis in Belgische ziekenhuizen kwaliteitsvol onthaal

De wegaanduidingen (routes, verdiepingen) in de ziekenhuizen zijn duidelijk en werken goed

De infrastructuur van Belgische ziekenhuizen is modern

Ziekenhuiszorg is in België voor iedereen toegankelijk

Netwerk Belgische ziekenhuizen is groot genoeg, iedereen heeft een ziekenhuis in de buurt

De spoeddiensten kunnen u snel opvangen

Informeert op transparente manier over de tarieven

In België zijn de hospitalisatiekosten voor iedereen betaalbaar

Informeert goed over de hoogte van terugbetaling van verschillende prestaties

De wachttijd voor het hebben van een afspraak is kort

[2. Verwachtingen en algemene tevredenheid van de Belgische ziekenhuissector] 
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In België zijn de hospitalisatiekosten voor iedereen betaalbaar

[Perceptie van ziekenhuisdiensten in België volgens de verschillende analysecriteria]

Q3.b: Hier ziet u een reeks beweringen over het ziekenhuismilieu in België . Gelieve voor elke bewering

aan te duiden in hoeverre u het er eens mee bent… 

Totaal

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814
Fl.

N= 1.127

Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Niet 

bezocht

N= 489

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

De wachttijd voor het hebben van een afspraak is kort

Informeert goed over de hoogte van terugbetaling van 

verschillende prestaties

Informeert op transparente manier over de tarieven

De spoeddiensten kunnen u snel opvangen

Netwerk Belgische ziekenhuizen is groot genoeg, iedereen

heeft een ziekenhuis in de buurt

De infrastructuur van Belgische ziekenhuizen is modern

Ziekenhuiszorg is in België voor iedereen toegankelijk

De wegaanduidingen (routes, verdiepingen) in de 

ziekenhuizen zijn duidelijk en werken goed

In België heeft het merendeel van de ziekenhuizen een goede

reputatie

Globaal is er tijdens de gezondheidscrisis in Belgische

ziekenhuizen kwaliteitsvol onthaal

De ziekenhuizen zijn makkelijk bereikbaar

Globaal is er een goede samenwerking tussen de patiënt en 

het zorgpersoneel

De ziekenhuizen in België spelen een belangrijke rol als

werkgever

Het maken van een afspraak in Belgische ziekenhuizen is

eenvoudig

Belgische ziekenhuizen gebruiken geavanceerde

technologieën, technieken voor de zorgverlening

Globaal is er in de Belgische ziekenhuizen voldoende

comfort voor de patiënten

Globaal is er buiten de gezondheidscrisis in Belgische

ziekenhuizen kwaliteitsvol onthaal

Bieden globaal zorg van goede kwaliteit
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2.3. Belang dat de ziekenhuissector in België hecht aan patiënten

Q3.c: In hoeverre hebt u het gevoel dat de gezondheidszorginstellingen in België aan uw verwachtingen op het 

vlak van gezondheidszorg  willen beantwoorden? Met andere woorden: hoe belangrijk vinden instellingen de 

patiënten en hun verwachtingen ...

Totaal (N= 2.000)

Mannen (N= 954)

Vrouwen (N= 1.046)

18 tot 34 jaar (N= 497)

55 jaar en ouder (N= 814)

Vlaanderen (N= 1.127)

Raadpleging (N= 911)

35 tot 54 jaar (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisatie(N= 313)

Wallonië (N= 665)

Brussel (N= 208)

Geen bezoek (N= 489)

■ helemaal niet belangrijk ■ heel belangrijk■ niet erg belangrijk ■ belangrijk■ geen mening

81%

Som

belang

85%

78%

81%

81%

82%

84%

77%

79%

86%

86%

83%

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

73%

[2. Verwachtingen en algemene tevredenheid van de Belgische ziekenhuissector] 
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2.4. Gevoelens van de Belgische bevolking over de fusie van sommige ziekenhuizen

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Q3.d: In de afgelopen twintig jaar zijn tal van ziekenhuizen samengesmolten. Hierdoor is het aantal 

ziekenhuizen beperkter, maar zijn de ziekenhuizen wel groter. Vindt u dat ... 

■ zeer negatief ■ zeer positief■ eerder negatief ■ eerder positief■ geen mening ■ noch positief, noch negatief

Totaal (N= 2.000)

Mannen (N= 954)

Vrouwen (N= 1.046)

18 tot 34 jaar (N= 497)

55 jaar en ouder (N= 814)

Vlaanderen (N= 1.127)

Raadpleging (N= 911)

35 tot 54 jaar (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisatie (N= 313)

Wallonië (N= 665)

Brussel (N= 208)

Geen bezoek (N= 489)

44%

Som

positief

49%

39%

49%

44%

40%

50%

45%

32%

51%

45%

44%

38%

[2. Verwachtingen en algemene tevredenheid van de Belgische ziekenhuissector] 
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2.5.  Verantwoordelijkheid van de Belgische ziekenhuizen voor medische innovatie

Q3.e: Spelen de ziekenhuizen volgens u een belangrijke rol in medische 

innovatie/vernieuwing? Hun rol hierin is volgens u:

■ helemaal niet belangrijk ■ heel belangrijk■ niet erg belangrijk ■ belangrijk■ geen mening ■ min of meer belangrijk

74%

Som

belangrijkheid

75%

74%

72%

72%

78%

74%

80%

72%

76%

79%

78%

65%

Totaal (N= 2.000)

Mannen (N= 954)

Vrouwen (N= 1.046)

18 tot 34 jaar (N= 497)

55 jaar en ouder (N= 814)

Vlaanderen (N= 1.127)

Raadpleging (N= 911)

35 tot 54 jaar (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisatie (N= 313)

Wallonië (N= 665)

Brussel (N= 208)

Geen bezoek (N= 489)

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

[2. Verwachtingen en algemene tevredenheid van de Belgische ziekenhuissector] 
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2.6. Evaluatie van de rol van Belgische ziekenhuizen in medische innovatie

Q3.f: Vindt u dat de Belgische ziekenhuizen innovatief/vernieuwend zijn? Dat ze regelmatig moderniteit brengen? 

1 betekent dat de Belgische ziekenhuizen helemaal niet innovatief zijn, 10 betekent daarentegen dat de 

ziekenhuizen zeer innovatief zijn. U kunt ook geen mening hebben (?)

■ 10 ■ van 1 tot 3 ■ van 4 tot 5 ■ van 6 tot 7■ geen mening ■ 8 ■ 9

Totaal (N= 2.000)

Mannen (N= 954)

Vrouwen (N= 1.046)

18 tot 34 jaar (N= 497)

55 jaar en ouder (N= 814)

Vlaanderen (N= 1.127)

Raadpleging (N= 911)

35 tot 54 jaar (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisatie (N= 313)

Wallonië (N= 665)

Brussel (N= 208)

Geen bezoek (N= 489)

45%

Som

8 tot 10

52%

38%

33%

42%

56%

49%

46%

37%

47%

54%

47%

35%

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Gemiddeld : 7,5

[2. Verwachtingen en algemene tevredenheid van de Belgische ziekenhuissector] 
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2.7. Toekomstige initiatieven voor Belgische ziekenhuizen (spontaan)

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Q3.g1: Kunt u in de onderstaande vakjes invullen wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van het ‘Ziekenhuis van morgen’?

Wat zou u er absoluut willen vinden ? 

Totaal

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814
Fl.

N=1.127

Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Niet 

bezocht

N= 489

Ik weet het niet

Andere

Betere voorwaarden voor het zorgpersoneel

Betere toegankelijkheid met vervoermiddelen

(openbaar vervoer, auto’s, fietsen, enz.)

Betere kwaliteit van het eten in het ziekenhuis

Toegankelijkheid van het ziekenhuis

(bewegwijzering; PBM-toegang; parking…)

Toegang tot zorg voor iedereen

Meer personeel, bekwaam personeel

Transparantie van de zorgkosten, meer informatie

(pre/post zorg)

Comfort van de infrastructuur (betere hygiëne, 

wachtkamers, kamers…) 

Betere patiëntenzorg, goed luisteren

Modernisering van de infrastructuur

Snelheid van de zorg, beter afsprakensysteem

Kwaliteitszorg, verbeterde zorg

[2. Verwachtingen en algemene tevredenheid van de Belgische ziekenhuissector] 
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[2. Verwachtingen en algemene tevredenheid van de Belgische ziekenhuissector] 

[Toekomstige initiatieven voor Belgische ziekenhuizen (spontaan)]

[%, geholpen antwoorden; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Q3.g2: Kunt u in de onderstaande vakjes invullen wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van het ‘Ziekenhuis van morgen’?

En wat zou u er daarentegen niet/niet meer willen ? 

Totaal

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814
Fl.

N=1.127
Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Niet 

bezocht

N= 489

Ik weet het niet

Andere

Vermindering van de kwaliteit en de keuze van 

de maaltijden

Een gebrek aan informatie over de kosten van 

de zorg

Oude of verslechterde infrastructuur

Geen ziekenhuizen in de buurt

Betaald parkeren

Een vermindering van het personeel

Gebrek aan comfort van de infrastructuur (gebrek

aan hygiëne, wachtkamers, kamers, enz.)

Te dure zorg

Te lange wachttijd voor behandeling, om een

afspraak te krijgen

Een achteruitgang van de kwaliteit van de zorg



© Dedicated 2021 27

3. Verwachtingen en tevredenheid bij het laatste bezoek/raadpleging

3.1. Mate waarin belang wordt gehecht aan verschillende verwachtingen tijdens een

ziekenhuisbezoek/raadpleging

Q4.a:  Hier ziet u een lijst verwachtingen die u kunt hebben gehad tijdens een bezoek of een raadpleging in een

ziekenhuis. Kunt u voor elk van deze aangeven hoe hoog uw verwachtingen zijn. Met andere woorden, 

kunt u aangeven hoe belangrijk deze verwachting voor u is wanneer u naar het ziekenhuis gaat. 

[%, geholpen antwoorden ; basis : hebben een bezoek vermeld, raadpleging en/of een one Day ; N = 1.383]

■ helemaal niet belangrijk ■ zeer belangrijk■ niet erg belangrijk ■ tamelijk belangrijk■ geen mening

87%

Som

belangrijkheid

86%

84%

84%

83%

83%

82%

80%

80%

79%

78%

76%

74%

74%

68%

68%

66%

50%

De algemene properheid van het ziekenhuis

Het naleven van de hygiëneregels door de arts 

Het verloop van uw raadpleging

De opvang door de arts, het zorgpersoneel

Het vermogen van de arts om naar uw noden te luisteren

De vriendelijkheid aan het onthaal

De uitleg over de doelstellingen van de uitgevoerde onderzoeken en de 

informatie die hieraan is gelinkt

De termijn voor het ontvangen van de resultaten van uw onderzoeken

De toegankelijkheid van de resultaten van uw onderzoeken

De snelheid van de diensten (onderzoeken, tests enz.)

De stiptheid van de afspraken

De wachttijd tussen de verschillende onderzoeken

De transparantie van het ziekenhuis wat betreft de kosten

De wachttijd

Het comfort in de wachtzaal

Het ziekenhuis is erkend

Het visueel herkennen van het personeel

De aanwezigheid van bijkomende diensten
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Q4.a:Hier ziet u een lijst verwachtingen die u kunt hebben gehad tijdens een bezoek of een raadpleging in een ziekenhuis. Kunt u 

voor elk van deze aangeven hoe hoog uw verwachtingen zijn. Met andere woorden, kunt u aangeven hoe belangrijk deze

verwachting voor u is wanneer u naar het ziekenhuis gaat. 

Totaal

N= 1.383

Hô

N= 637

Fê

N= 746

18-34

N= 347

55+

N= 562

Fl.

N= 746
Consult.

N= 911

35-54

N= 474
One-D

N= 287

Hospi.

N= 185

Wall.

N= 483

Bxl

N= 154

[Mate waarin belang wordt gehecht aan de verschillende verwachtingen volgens de 

verschillende analysecriteria] 

De algemene properheid van het ziekenhuis

Het naleven van de hygiëneregels door de arts 

De opvang door de arts, het zorgpersoneel

Het verloop van uw raadpleging

Het vermogen van de arts om naar uw noden te luisteren

De vriendelijkheid aan het onthaal

De uitleg over de doelstellingen van de uitgevoerde

onderzoeken en de informatie die hieraan is gelinkt

De termijn voor het ontvangen van de resultaten van uw

onderzoeken

De toegankelijkheid van de resultaten van uw onderzoeken

De snelheid van de diensten (onderzoeken, tests enz.)

De stiptheid van de afspraken

De wachttijd tussen de verschillende onderzoeken

De transparantie van het ziekenhuis wat betreft de kosten

De wachttijd

Het ziekenhuis is erkend

Het comfort in de wachtzaal

Het visueel herkennen van het personeel

De aanwezigheid van bijkomende diensten
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3.2. Aantal ziekenhuisbezoeken in de afgelopen 24 maanden

Q4.b: Hoeveel keer bent u in de afgelopen 24 maanden in een ziekenhuis geweest voor

een persoonlijke raadpleging of om iemand te vergezellen

Totaal (N= 1.176)

Mannen (N= 519)

Vrouwen (N= 657)

18 tot 34 jaar (N= 296)

55 jaar en ouder (N= 475)

Vlaanderen (N= 610)

Raadpleging (N= 824)

35 tot 54 jaar (N= 405)

One-Day (N= 174)

Hospitalisatie (N= 178)

Wallonië (N= 435)

Brussel (N= 131)

[%, geholpen antwoorden ; basis : hebben een bezoek, raadpleging vermeld ; N = 1.176]

Gemiddeld :

3,9 ziekenhuisbezoeken

■ 4 tot 5 bezoeken ■ Meer dan 10 bezoeken■ 6 tot 7 bezoeken ■ 8 tot 10 bezoeken■ Ik weet het niet ■ 1 tot 3 bezoeken

[3. Verwachtingen en tevredenheid bij het laatste bezoek/raadpleging]
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3.3. Evaluatie van de verwachtingen van de Belgische bevolking tijdens hun laatste bezoek

Q4.c: Rekening houdend met het belang dat u hecht aan de verschillende criteria die wij u zojuist hebben

voorgelegd, in welke mate vindt u dat het ziekenhuis dat u heeft bezocht of het vaakst bezoekt aan deze

verwachtingen voldoet? 1 betekent dat het ziekenhuis helemaal niet aan uw verwachtingen voldoet, 10 betekent 

daarentegen dat het ziekenhuis perfect aan uw verwachtingen voldoet. U kunt ook geen mening hebben (?).

■ 10 ■ 1 tot 3 ■ 4 tot 5 ■ 6 tot 7■ geen mening ■ 8 ■ 9

Totaal (N= 1.176)

Mannen (N= 519)

Vrouwen (N= 657)

18 tot 34 jaar (N= 296)

55 jaar en ouder (N= 475)

Vlaanderen (N= 610)

Raadpleging (N= 824)

35 tot 54 jaar (N= 405)

One-Day (N= 174)

Hospitalisatie (N= 178)

Wallonië (N= 435)

Brussel (N= 131)

[%, geholpen antwoorden ; basis : hebben een bezoek, raadpleging vermeld ; N = 1.176]

56%

Som

8 tot 10

62%

51%

41%

54%

68%

60%

54%

51%

56%

62%

55%

Gemiddeld : 7,7

[3. Verwachtingen en tevredenheid bij het laatste bezoek/raadpleging]
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3.4. Mate van tevredenheid over verschillende verwachtingen tijdens het laatste

ziekenhuisbezoek/raadpleging

Q4.d: Wij zullen u nu dezelfde lijst verwachtingen voorleggen die we u eerder hebben getoond. Kunt u voor elk

aspect aanduiden hoe tevreden u erover was tijdens uw laatste bezoek of persoonlijke raadpleging ? U was

hierover …

■ helemaal niet tevreden ■ zeer tevreden■ niet echt tevreden ■ tevreden■ geen mening

86%

Som

belangrijkheid

85%

82%

82%

80%

79%

78%

74%

72%

71%

67%

67%

66%

66%

64%

62%

55%

53%

[%, geholpen antwoorden ; basis : hebben een bezoek, raadpleging vermeld ; N = 1.176]

Het naleven van de hygiëneregels door de arts

De algemene properheid van het ziekenhuis

De vriendelijkheid aan het onthaal

Het verloop van uw raadpleging

Het vermogen van uw arts om naar uw noden te luisteren

De opvang door de arts, het zorgpersoneel

De uitleg over de doelstellingen van de uitgevoerde onderzoeken en de 

informatie die hieraan is gelinkt

De snelheid van de diensten (onderzoeken, tests enz.)

De toegankelijkheid van de resultaten van uw onderzoeken

De termijn voor het ontvangen van de resultaten van uw onderzoeken

De stiptheid van de afspraken

Het visueel herkennen van het personeel

Het comfort in de wachtzaal

De wachttijd tussen de verschillende onderzoeken

Het ziekenhuis is erkend

De wachttijd

De aanwezigheid van bijkomende diensten

De transparantie van het ziekenhuis wat betreft de kosten

[3. Verwachtingen en tevredenheid bij het laatste bezoek/raadpleging]
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Q4.d: Wij zullen u nu dezelfde lijst verwachtingen voorleggen die we u eerder hebben getoond. Kunt u voor elk aspect aanduiden hoe

tevreden u erover was tijdens uw laatste bezoek of persoonlijke raadpleging ? U was hierover …

Totaal

N= 1.176

Hô

N= 519

Fê

N= 657

18-34

N= 296

55+

N= 475

Fl.

N= 610
Consult.

N= 824

35-54

N= 405
One-D

N= 174

Hospi.

N= 178

Wall.

N= 435

Bxl

N= 131

[Mate van tevredenheid over het laatste ziekenhuisbezoek/raadpleging volgens de verschillende

analysecriteria]

[%, geholpen antwoorden ; basis : hebben een bezoek, raadpleging vermeld ; N = 1.176]

Het naleven van de hygiëneregels door de arts

De algemene properheid van het ziekenhuis

Het verloop van uw raadpleging

De vriendelijkheid aan het onthaal

Het vermogen van de arts om naar uw noden te luisteren

De opvang door de arts, het zorgpersoneel

De uitleg over de doelstellingen van de uitgevoerde

onderzoeken en de informatie die hieraan is gelinkt

De snelheid van de diensten

De toegankelijkheid van de resultaten van uw onderzoeken

De termijn voor het ontvangen van de resultaten van uw

onderzoeken

Het visueel herkennen van het personeel

De stiptheid van de afspraken

Het comfort in de wachtzaal

De wachttijd tussen de verschillende onderzoeken

Het ziekenhuis is erkend

De wachttijd

De aanwezigheid van bijkomende diensten

De transparantie van het ziekenhuis wat betreft de kosten

[3. Verwachtingen en tevredenheid bij het laatste bezoek/raadpleging]
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3.5. Samenvattende tabel : Belang en tevredenheid van de verwachtingen van het ziekenhuis bij het laatste

bezoek

Mate van verwachting

(N=1383)

Mate van tevredenheid

(N=1176)

++ + - -- ? ++ + - -- ?

De vriendelijkheid aan het onthaal 35% 49% 12% 2% 3% 31% 51% 12% 4% 2%

De wachttijd 31% 43% 16% 7% 3% 17% 45% 25% 10% 3%

Het comfort in de wachtzaal 18% 51% 24% 4% 3% 15% 51% 24% 7% 2%

De stiptheid van de afspraken 35% 43% 14% 5% 3% 22% 45% 22% 8% 3%

De opvang door de arts, het zorgpersoneel (luisteren naar het probleem, 
de tijd die aan u wordt besteed, enz.)

43% 40% 11% 2% 3% 29% 50% 13% 5% 3%

Het verloop van uw raadpleging (lichamelijk onderzoek, uitleg door de 
arts, voorgeschreven behandeling(en), enz.)

42% 43% 10% 3% 3% 30% 52% 11% 5% 2%

Het vermogen van de arts om naar uw noden te luisteren 46% 37% 10% 3% 3% 32% 48% 12% 5% 3%

De algemene properheid van het ziekenhuis 50% 37% 8% 3% 2% 39% 47% 10% 3% 2%

Het naleven van de hygiëneregels door de arts (handen wassen, 
handschoenen en mondmasker dragen enz.)

50% 36% 8% 3% 3% 41% 45% 8% 3% 3%

[%, geholpen antwoorden ; basis : hebben een bezoek, raadpleging vermeld ; N = 1.176]

[3. Verwachtingen en tevredenheid bij het laatste bezoek/raadpleging]
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3.5. Samenvattende tabel : Belang en tevredenheid van de verwachtingen van het 

ziekenhuis bij het laatste bezoek

Mate van verwachting

(N=1.383)

Mate van tevredenheid

( N=1.176 )

++ + - -- ? ++ + - -- ?

Het visueel herkennen van het personeel (verschil tussen de 
verschillende functies onder het medisch personeel, alsook onder de 

andere functies)
18% 48% 24% 6% 5% 16% 50% 21% 5% 7%

De snelheid van de diensten (onderzoeken, tests enz.) 34% 45% 14% 4% 3% 24% 50% 18% 6% 3%

De termijn voor het ontvangen van de resultaten van uw onderzoeken 34% 46% 13% 4% 3% 20% 50% 19% 5% 5%

De toegankelijkheid van de resultaten van uw onderzoeken
38% 42% 14% 4% 3% 21% 50% 18% 6% 5%

De uitleg over de doelstellingen van de uitgevoerde onderzoeken en de 
informatie die hieraan is gelinkt (de duur van het onderzoek, de 

voorzorgsmaatregelen: nuchter zijn, stoppen met of innemen van 
bepaalde geneesmiddelen enz.)

41% 41% 12% 3% 3% 26% 51% 15% 4% 3%

De wachttijd tussen de verschillende onderzoeken (bv.: afspraak arts -
medische onderzoeken - afspraak arts voor de resultaten)

33% 43% 14% 7% 3% 18% 48% 22% 7% 5%

De aanwezigheid van bijkomende diensten (bloemist, apotheek, 
voedingswinkel, boekwinkel enz.)

12% 38% 33% 12% 5% 14% 41% 27% 7% 12%

De transparantie van het ziekenhuis wat betreft de kosten
36% 38% 15% 7% 3% 14% 39% 27% 15% 5%

Het ziekenhuis is erkend 27% 41% 18% 3% 11% 23% 41% 19% 3% 15%

[%, geholpen antwoorden ; basis : hebben een bezoek, raadpleging vermeld ; N = 1.176]

[3. Verwachtingen en tevredenheid bij het laatste bezoek/raadpleging]
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3.6. Matrix van belang VS tevredenheid bij laatste bezoek

De vriendelijkheid aan het onthaal

De wachttijd

Het comfort van de wachtzaal De stiptheid van de afspraken

De opvang van de arts, het zorgpersoneel

Het verloop van uw raadpleging

Het vermogen van de arts om naar 

De algemene properheid van 

Het naleven van de 

Het visueel herkennen van het 

De snelheid van de diensten (onderzoeken, 

De termijn voor het ontvangen van 
de resultaten van uw onderzoeken

De toegankelijkheid van de 
resultaten van uw onderzoeken De uitleg over de doelstellingen van de 

De wachttijd tussen de verschillende onderzoeken 

De aanwezigheid van bijkomende 

De transparantie van het ziekenhuis wat betreft de 

Het ziekenhuis is erkend

Laag

verwachtingsniveau en 

hoog

tevredenheidsniveau

Hoog

verwachtingsniveau en 

tevredenheidsniveau

Hoog

verwachtingsniveau

en laag

tevredenheidsniveau

Laag verwachtingsniveau

en laag

tevredenheidsniveau

Tevredenheid

Verwachting

De assen snijden elkaar bij hun gemiddelde : 

Gemiddelde tevredenheidsas 5,60222978

Gemiddelde verwachtingsas 3,75384597

Maximum Att .   6,21547361  / Sat .  6,35204082

Minimum  Att.    2,50727321  / Sat. 4,7414966

[%, geholpen antwoorden ; basis : hebben een bezoek, raadpleging vermeld ; N = 1.176]

[3. Verwachtingen en tevredenheid bij het laatste bezoek/raadpleging]
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3.7. Beoordeling van het aanbevelingsniveau van het laatst bezochte ziekenhuis

Q4.e: In hoeverre zou u op basis van uw ervaring bereid zijn om het ziekenhuis dat u hebt bezocht aan te bevelen? 1 

betekent dat u het ziekenhuis zeker niet aan uw naasten of kennissen zou aanbevelen, 10 betekent daarentegen dat u 

het ziekenhuis dat u hebt bezocht absoluut aan uw naasten of kennissen zou aanbevelen. Met de tussenliggende 

cijfers kunt u uw mening nuanceren. U kunt ook geen mening hebben (?)

■ 10 ■ 1 tot 3 ■ 4 tot 5 ■ 6 tot 7■ geen mening ■ 8 ■ 9

Totaal (N= 1.176)

Mannen (N= 519)

Vrouwen (N= 657)

18 tot 34 jaar (N= 296)

55 jaar en ouder (N= 475)

Vlaanderen (N= 610)

Raadpleging (N= 824)

35 tot 54 jaar (N= 405)

One-Day (N= 174)

Hospitalisatie (N= 178)

Wallonië (N= 435)

Brussel (N= 131)

[%, geholpen antwoorden ; basis : hebben een bezoek, raadpleging vermeld ; N = 1.176]

58%

Som

8 tot 10

64%

53%

45%

54%

69%

62%

54%

53%

61%

63%

56%

Gemiddeld : 7,7

[3. Verwachtingen en tevredenheid bij het laatste bezoek/raadpleging]
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4. Verwachtingen en tevredenheid bij de laatste ziekenhuisopname

4.1.1. Onthaal van het ziekenhuis

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

Q5.a:Wij zullen u nu een lijst met verwachtingen voorleggen die u kunt hebben tijdens een

ziekenhuisopname. Kunt u voor elk van deze verwachtingen aanduiden hoe belangrijk deze verwachting

voor u is wanneer u bent gehospitaliseerd?

■ helemaal niet belangrijk ■ zeer belangrijk■ niet erg belangrijk ■ tamelijk belangrijk■ geen mening

88%

Som

belangrijkheid

82%

65%

55%

4.1. Belangrijkheid van verwachtingen tijdens een ziekenhuisopname

Het onthaal bij opname in het ziekenhuis

De kwaliteit van de gegeven informatie

Het ziekenhuis is erkend

De aanleunende diensten (winkels, 

conciërgedienst enz.)
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Q5.a:Wij zullen u nu een lijst met verwachtingen voorleggen die u kunt hebben tijdens een

ziekenhuisopname. Kunt u voor elk van deze verwachtingen aanduiden hoe belangrijk deze verwachting

voor u is wanneer u bent gehospitaliseerd?

■ helemaal niet belangrijk ■ zeer belangrijk■ niet erg belangrijk ■ tamelijk belangrijk■ geen mening

87%

84%

81%

77%

74%

66%

64%

Som

belangrijkheid

4.1.2. Het comfort van de instelling

[4.1. Belangrijkheid van verwachtingen tijdens een ziekenhuisopname]

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

De properheid in het ziekenhuis in het 

algemeen

De keuzemogelijkheid voor het type 

kamer (gemeenschappelijke kamer, 

eenpersoonskamer)

De uitrusting in de kamers

(brandkast, koelkast, televisie, 

privédouche, gescheiden toilet ...)

De catering, het eten dat er wordt

geboden (keuze, kwaliteit, diversiteit …)

De mate aan privacy bij een

tweepersoonskamer

Het ter beschikking stellen van 

gemeenschappelijke ruimten (gangen, 

kantine, bezoekersonthaal, restaurant 

enz.)

De omgeving, het kader (rustige zone, 

aanwezigheid van een park, het zicht 

buiten ...)
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Q5.a:Wij zullen u nu een lijst met verwachtingen voorleggen die u kunt hebben tijdens een

ziekenhuisopname. Kunt u voor elk van deze verwachtingen aanduiden hoe belangrijk deze verwachting

voor u is wanneer u bent gehospitaliseerd?

■ helemaal niet belangrijk ■ zeer belangrijk■ niet erg belangrijk ■ tamelijk belangrijk■ geen mening

88%

87%

86%

85%

83%

79%

Som

belangrijkheid

4.1.3. De hospitalisatie en de relaties met het zorgpersoneel

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

De vriendelijkheid van het zorgpersoneel

De informatie die het zorgpersoneel u gaf

tijdens uw hospitalisatie

De beschikbaarheid van het zorgpersoneel 

(verpleegkundigen, fysiotherapeuten enz.) 

De luistervaardigheid van en de relatie met 

het zorgpersoneel (het gevoel dat het 

zorgpersoneel goed voor u zorgt)

De informatie die u kreeg voor aanvang van 

uw ingreep (verloop, duur van de ingreep 

enz.) 

Het feit dat men luistert naar uw persoonlijke 

noden en verzoeken (dat men uw mening 

vraagt) voor aanvang van de ingreep

[4.1. Belangrijkheid van verwachtingen tijdens een ziekenhuisopname]
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Q5.a:Wij zullen u nu een lijst met verwachtingen voorleggen die u kunt hebben tijdens een

ziekenhuisopname. Kunt u voor elk van deze verwachtingen aanduiden hoe belangrijk deze verwachting

voor u is wanneer u bent gehospitaliseerd?

■ helemaal niet belangrijk ■ zeer belangrijk■ niet erg belangrijk ■ tamelijk belangrijk■ geen mening

89%

86%

82%

80%

75%

76%

Som

belangrijkheid

4.1.4. Tijdens de hospitalisatie en de zorg

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319 ]

Het bezoek van de arts die verantwoordelijk 

was voor uw ingreep na afloop van uw 

ingreep 

Het bezoek van de arts die verantwoordelijk 

was voor uw ingreep voor aanvang van uw 

ingreep 

De opvang van uw pasgeborene door het 

zorgpersoneel

De kosten gelinkt aan uw ingreep (de 

transparantie en de overeenkomst met de 

geplande kosten)

Het feit dat men luistert naar uw 

persoonlijke noden en verzoeken (dat men 

uw mening vraagt) na de ingreep

De informatie die u kreeg na uw ingreep, de 

zorg die u kreeg

[4.1. Belangrijkheid van verwachtingen tijdens een ziekenhuisopname]
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4.2. Verblijfsduur bij de laatste ziekenhuisopname

Q5.b: U hebt aangeduid in de afgelopen 24 maanden in een ziekenhuis te zijn opgenomen. Uit hoeveel overnachtingen 

bestond uw laatste hospitalisatie? Gelieve het exacte aantal overnachtingen, of een schatting, op te geven. 

Totaal (N= 319)

Mannen (N= 155)

Vrouwen (N= 164)

18 tot 34 jaar (N= 84)

55 jaar en ouder (N= 120)

Vlaanderen (N= 182)

35 tot 54 jaar (N= 115)

Hospitalisatie (N= 313)

Wallonië (N= 104)

Brussel (N= 33)

Gemiddeld :

2,9 nachten in het 

ziekenhuis

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

■ 4 tot 5 nachten ■ meer dan 10 nachten■ 6 tot 7 nachten ■ 8 tot 10 nachten■ Ik weet het niet ■ 3 nachten■ 2 nachten

[4. Verwachtingen en tevredenheid bij de laatste ziekenhuisopname]
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4.3 Evaluatie van de verwachtingen van de laatste ziekenhuisopname

Q5.c: Rekening houdend met het belang dat u hecht aan de verschillende criteria die we u net hebben voorgelegd, in 

hoeverre hebt u het gevoel dat het ziekenhuis waar u was gehospitaliseerd aan deze verwachtingen beantwoordt ? 1 

betekent dat het ziekenhuis niet probeert om aan de verwachtingen van de patiënt te beantwoorden en 10 betekent 

daarentegen dat het ziekenhuis perfect aan de verwachtingen van de patiënten probeert te beantwoorden.                  U 

kunt ook  geen mening hebben (?).

■ 10 ■ 1 tot 3 ■ 4 tot 5 ■ 6 tot 7■ geen mening ■ 8 ■ 9

57%

Som

8 tot 10

64%

50%

47%

46%

75%

61%

54%

51%

58%

Totaal (N= 319)

Mannen (N= 155)

Vrouwen (N= 164)

18 tot 34 jaar (N= 84)

55 jaar en ouder (N= 120)

Vlaanderen (N= 182)

35 tot 54 jaar (N= 115)

Hospitalisatie (N= 313)

Wallonië (N= 104)

Brussel (N= 33)

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

Gemiddeld : 6,05

[4. Verwachtingen en tevredenheid bij de laatste ziekenhuisopname]
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4.4. Evaluatie van de kwaliteit van de gekregen zorg

Q5.d: Hoe zou u op basis van uw ervaring de kwaliteit beoordelen van de zorg die u hebt gekregen? 

■ helemaal niet bevredigend ■ Zeer bevredigend■ weinig bevredigend ■ bevredigend■ geen mening

90%

Som

bevredigend

89%

90%

83%

90%

94%

89%

94%

90%

89%

Totaal (N= 319)

Mannen (N= 155)

Vrouwen (N= 164)

18 tot 34 jaar (N= 84)

55 jaar en ouder (N= 120)

Vlaanderen (N= 182)

35 tot 54 jaar (N= 115)

Hospitalisatie (N= 313)

Wallonië (N= 104)

Brussel (N= 33)

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

[4. Verwachtingen en tevredenheid bij de laatste ziekenhuisopname]
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Q5.e: Wij zullen u nu dezelfde lijst met verwachtingen voorleggen die we u eerder hebben getoond. K

unt u voor elk aspect aanduiden hoe tevreden u erover was tijdens uw laatste hospitalisatie? U was hi

erover …

■ helemaal niet tevreden ■ zeer tevreden■ niet echt tevreden■ tevreden■ geen mening

87%

Som

belangrijkheid

80%

64%

59%

4.5.1. Onthaal in het ziekenhuis

4.5. Tevredenheid over de verwachtingen tijdens de ziekenhuisopname

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

Het onthaal bij opname in het ziekenhuis

De kwaliteit van de gegeven informatie

Het ziekenhuis is erkend

De aanleunende diensten (winkel, 

conciergedienst enz.)
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Q5.e: Wij zullen u nu dezelfde lijst met verwachtingen voorleggen die we u eerder hebben getoond. K

unt u voor elk aspect aanduiden hoe tevreden u erover was tijdens uw laatste hospitalisatie? U was hi

erover …

■ helemaal niet tevreden ■ zeer tevreden■ niet echt tevreden ■ tevreden■ geen mening

86%

81%

75%

68%

64%

64%

61%

Som

belangrijkheid

4.5.2. Het comfort van het etablissement

[4.5. Tevredenheid over de verwachtingen tijdens de ziekenhuisopname]

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

De properheid in het ziekenhuis in het algemeen

De keuzemogelijkheid voor het type kamer

(gemeenschappelijke kamer, 

eenpersoonskamer)

De uitrusting in de kamers (brandkast, koelkast, 

televisie, privedouche, gescheiden toilet …)

De catering, het eten dat er wordt geboden

(keuze, kwaliteit, diversiteit …)

De omgeving, het kader (rustige zone, 

aanwezigheid van een park, het zicht buiten …)

Het ter beschikking stellen van 

gemeenschappelijke ruimten (gangen, kantine, 

bezoekersonthaal, restaurant enz.)

De mate van privacy bij een tweepersoonskamer
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Q5.e: Wij zullen u nu dezelfde lijst met verwachtingen voorleggen die we u eerder hebben getoond. K

unt u voor elk aspect aanduiden hoe tevreden u erover was tijdens uw laatste hospitalisatie? 

U was hierover …

■ helemaal niet tevreden ■ zeer tevreden■ niet echt tevreden■ tevreden■ geen mening

88%

83%

82%

82%

77%

76%

Som

belangrijkheid

4.5.3. Ziekenhuisopname en relaties met het verplegend personeel

[4.5. Tevredenheid over de verwachtingen tijdens de ziekenhuisopname]

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

De vriendelijkheid van het zorgpersoneel

De luistervaardigheid van en de relatie

met het zorgpersoneel (het gevoel dat het 

zorgpersoneel goed voor u zorgt)

De informatie die het zorgpersoneel u gaf

tijdens uw hospitalisatie

De vriendelijkheid van het zorgpersoneel

(verpleegkundigen, fysiotherapeuten enz.)

Het feit dat men luistert naar uw

persoonlijke noden en verzoeken (dat men 

uw mening vraagt) voor aanvang van de 

ingreep

De informatie die u kreeg voor aanvang

van uw ingreep (verloop, duur van de 

ingreep enz.)
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Q5.e: Wij zullen u nu dezelfde lijst met verwachtingen voorleggen die we u eerder hebben getoond. 

Kunt u voor elk aspect aanduiden hoe tevreden u erover was tijdens uw laatste hospitalisatie? U was

hierover …

■ helemaal niet tevreden ■ zeer tevreden■ niet echt tevreden ■ tevreden■ geen mening

81%

79%

78%

77%

62%

70%

Som

belangrijkheid

4.5.4. Tijdens ziekenhuisopname en verzorging

[4.5. Tevredenheid over de verwachtingen tijdens de ziekenhuisopname]

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

Het bezoek van de arts die 

verantwoordelijk was voor uw ingreep na 

afloop van uw ingreep

Het bezoek van de arts die 

verantwoordelijk was voor uw ingreep

voor aanvang van uw ingreep

De informatie die u kreeg na uw ingreep, 

de zorg die u kreeg ...

Het feit dat men luistert naar uw

persoonlijke noden en verzoeken (dat men 

uw mening vraagt) na de ingreep

De kosten gelinkt aan uw ingreep (de 

transparantie en de overeenkomst met de 

geplande kosten)

De opvang van uw pasgeborende door het 

zorgpersoneel
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[4. Verwachtingen en tevredenheid bij de laatste ziekenhuisopname]

4.6. Samenvattende tabel : Belang en tevredenheid van de verwachtingen ten aanzien van het ziekenhuis

tijdens de laatste ziekenhuisopname

Mate van verwachting

(N=319)

Mate van tevredenheid

(N= 319)

++ + - -- NC ++ + - -- NC

Het onthaal bij opname in het ziekenhuis 50% 38% 8% 2% 2% 46% 41% 8% 2% 3%

De aanleunende diensten (winkel, conciergedienst, enz.) 10% 45% 27% 10% 8% 16% 43% 20% 5% 16%

De kwaliteit van de gegeven informatie 40% 42% 13% 3% 2% 33% 47% 14% 3% 3%

De catering, het eten dat er wordt geboden (keuze, kwaliteit, diversiteit…) 38% 39% 17% 3% 3% 26% 42% 20% 8% 4%

De keuzemogelijkheden voor het type kamer (gemeenschappelijke kamer, 

eenpersoonskamer)
45% 39% 11% 3% 3% 39% 42% 12% 3% 3%

De mate aan privacy bij een tweepersoonskamer 41% 34% 16% 6% 4% 24% 36% 20% 7% 13%

De uitrusting in de kamers (brandkast, koelkast, televisie, privédouche, 

gescheiden toilet, …)
37% 44% 13% 4% 2% 30% 45% 17% 5% 3%

De properheid in het ziekenhuis in het algemeen 55% 32% 9% 2% 2% 44% 42% 10% 2% 3%

Het ter beschikking stellen van gemeenschappelijke ruimten (gangen, 

kantine, bezoekersonthaal, restaurant, enz.)
23% 43% 23% 7% 5% 22% 42% 19% 4% 13%

De omgeving, het kader (rustige zone, aanwezigheid van een park, het zicht

buiten…)
24% 40% 22% 8% 5% 24% 41% 20% 7% 9%

De vriendelijkheid van het zorgpersoneel 60% 28% 8% 2% 2% 52% 36% 7% 3% 2%

De informatie die het zorgpersoneel u gaf tijdens uw hospitalisatie 54% 34% 8% 3% 1% 41% 41% 10% 5% 3%

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]
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4.6. Samenvattende tabel : belang en tevredenheid van de verwachtingen ten aanzien van het ziekenhuis

tijdens de laatste ziekenhuisopname

Mate van verwachting

(N=319)

Mate van tevredenheid

(N= 319)

++ + - -- NC ++ + - -- NC

De beschikbaarheid van het zorgpersoneel (verpleegkundigen, 

fysiotherapeuten, enz.)
50% 37% 10% 2% 1% 38% 44% 13% 4% 2%

De luistervaardigheid van en de relatie met het zorgpersoneel (het gevoel dat

het zorgpersoneel goed voor u zorgt)
48% 37% 10% 4% 1% 39% 45% 11% 5% 2%

De informatie die u kreeg voor aanvang van uw ingreep (verloop, duur van de 

ingreep, enz.)
51% 32% 11% 3% 2% 39% 38% 14% 4% 4%

Het feit dat men luistert naar uw persoonlijke noden en verzoeken (dat men 

uw mening vraagt) voor aanvang van de ingreep
44% 36% 11% 7% 2% 36% 41% 10% 8% 4%

Het bezoek van de arts die verantwoordelijk was voor uw ingreep voor

aanvang van uw ingreep
49% 37% 9% 3% 2% 39% 40% 12% 4% 4%

Het bezoek van de arts die verantwoordelijk was voor uw ingreep na afloop

van uw ingreep
52% 37% 8% 2% 2% 39% 42% 12% 3% 3%

De kosten gelinkt aan uw ingreep de transparantie en de overeenkomst met 

de geplande kosten)
38% 38% 16% 5% 3% 23% 39% 21% 10% 7%

De opvang van uw pasgeborende door het zorgpersoneel 47% 29% 13% 8% 3% 45% 24% 15% 5% 11%

De informatie die u kreeg na uw ingreep, de zorg die u kreeg, met andere

woorden: de behandeling, de opvolging door de specialist, de gevolgen van 

de ingreep op uw dagelijkse leven
47% 35% 12% 3% 3% 35% 43% 14% 6% 3%

Het feit dat men luistert naar uw persoonlijke noden en verzoeken (dat men 

uw mening vraagt) na de ingreep
43% 36% 11% 7% 2% 34% 45% 11% 8% 3%

Het ziekenhuis is erkend 29% 36% 14% 6% 14% 28% 36% 13% 7% 16%

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

[4. Verwachtingen en tevredenheid bij de laatste ziekenhuisopname]
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Het onthaal bij opname in het 
ziekenhuis

De aanleunende diensten (winkels, 
conciergedienst, enz.)

De kwaliteit van de gegeven 

De catering, het eten dat er 
wordt geboden 

De keuzemogelijkheden voor 

De mate aan privacy bij een 
tweepersoonskamer

De uitrusting in de kamers 

De properheid in het ziekenhuis 

Het ter berschikking stellen van 
gemeenschappelijke ruimten;

De omgeving, het kader (rustige 
zone, aanwezigheid van een 

park, het zicht buiten…)

De vriendelijkheid van het 
zorgpersoneel

De gegeven informatieDe beschikbaarheid van het 

De luistervaardigheid van en de relatie 

De informatie die u kreeg 
voor aanvang van uw 

Het feit dat men luistert naar uw persoonlijke noden en verzoeken 
voor aanvang van de ingreep 

Het bezoek van de arts voor 
aanvang van uw ingreep 

Het bezoek van de arts 

De kosten gelinkt aan uw 
ingreep

De opvang van uw pasgeborene 
door het zorgpersoneel

De informatie die u kreeg na uw 
ingreep

Het feit dat men luistert naar uw 

Het ziekenhuis is erkend; 

De assen snijden elkaar bij hun gemiddelde : 

Gemiddelde tevredenheidsas 5,85275691

Gemiddelde verwachtingsas 5,70755819

Maximum      Att.   6,65203762 / Sat. 6,64576803   

Minimum       Att.   3,784554 / Sat.  4,77115987 

Tevredenheid

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

4.7. Matrix van belang VS tevredenheid met laatste ziekenhuisopname

Ver-

wachting

Laag

verwachtingsniveau

en hoog

tevredenheidsniveau

Hoog

verwachtingsniveau

en 

tevredenheidsniveau

Hoog

verwachtingsniveau

en laag

tevredenheidsniveau

Laag verwachtingsniveau

en laag

tevredenheidsniveau

[4. Verwachtingen en tevredenheid bij de laatste ziekenhuisopname]
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4.8. Beoordeling van het niveau van de aanbeveling na het laatste bezoek

Q5.f: Op basis van uw ervaring, hoe bereid zou u zijn om het ziekenhuis waar u bent geweest aan te bevelen? 1 betekent dat u 

het ziekenhuis niet zou aanbevelen aan uw familie of kennissen, 10 betekent dat u het ziekenhuis waar u bent geweest wel zou 

aanbevelen aan uw familie of kennissen.

■ 10 ■ 1 tot 3 ■ 4 tot 5 ■ 6 tot 7■ Geen mening ■ 8 ■ 9

Totaal (N= 319)

Mannen (N= 155)

Vrouwen (N= 164)

18 tot 34 jaar (N= 84)

55 jaar en ouder (N= 120)

Vlaanderen (N= 182)

35 tot 54 jaar (N= 115)

Hospitalisatie (N= 313)

Wallonie (N= 104)

Brussel (N= 33)

59%

Som

bevredigend

64%

55%

58%

43%

76%

63%

51%

56%

60%

[%, geholpen antwoorden ; basis : meldt in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest ; N = 319]

Gemiddeld: 

6,07

Total 8% 8% 4% 21% 28% 17% 14%

.

Homme 9% 6% 3% 18% 30% 17% 16%

Femme 7% 9% 5% 24% 26% 17% 11%

18-34 12% 5% 6% 20% 30% 16% 12%

35-54 10% 15% 3% 30% 20% 12% 11%

55 et + 4% 4% 3% 13% 34% 24% 18%

Flandre 7% 8% 4% 18% 29% 18% 16%

Bxl 12% 6% 3% 27% 18% 18% 15%

Wallonie 10% 7% 4% 24% 30% 16% 10%

Hospitalisation - Accouchement 8% 8% 4% 20% 28% 18% 14%

?
1 à 3
4 à 5
6 à 7

8
9
10

[4. Verwachtingen en tevredenheid bij de laatste ziekenhuisopname]



© Dedicated 2021 52

5. Gevolgen van de gezondheidscrisis voor de ziekenhuissector

5.1. Ziekenhuisbezoeken tijdens de gezondheidscrisis

[%, geholpen antwoorden ; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Q6.a: Ongeacht of u onlangs in een ziekenhuis bent geweest, moest u er in de afgelopen 12 maanden naartoe voor

een bezoek, een onderzoek, een hospitalisatie… U mag meerdere antwoorden aanvinken indien u met meerdere van 

deze situaties werd geconfronteerd ...

Totaal

N= 2.000

Hô

N= 954

Fê

N= 1.046

18-34

N= 497

55+

N= 814

Fl.

N= 1.127
Consult.

N= 911

35-54

N= 689
One-D

N= 287

Hospi.

N= 313

Wall.

N= 665

Bxl

N= 208

Geen

bezoek

N= 489

Ja, en ik ben er geweest

Ja, ik zou erheen gaan maar mijn

afspraak werd afgezegd

Ja, ik zou erheen gaan maar mijn

afspraak werd uitgesteld

Ja, ik had het moeten doen, maar het 

was niet mogelijk

Ja, ik had het moeten doen, maar ik 

wachtte liever

Ja, ik had een controlebezoek moeten

afleggen, dat niet is gebeurd

Nee, ik had geen reden om daar heen

te gaan
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[5. Gevolgen van de gezondheidscrisis voor de ziekenhuissector ]

5.2. Beslisser inzake de annulering

[%, geholpen antwoorden ; basis : Afspraak geannuleerd/uitgesteld ; N = 382]

Q6.b: Wie heeft uw ziekenhuisafspraak geannuleerd? Werd deze afspraak opnieuw ingepland?

Totaal

N= 382

Hô

N= 194

Fê

N= 188

18-34

N= 110

55+

N= 138

Fl.

N= 232
Consult.

N= 170

35-54

N= 134
One-D

N= 75

Hospi.

N= 80

Wall.

N= 109

Bxl

N= 41
Geen

bezoek

N= 57

66%

17%

Het ziekenhuis heeft deze afspraak

geannuleerd en deze werd opnieuw ingepland

Het ziekenhuis heeft deze afspraak

geannuleerd en deze werd nog niet opnieuw

ingepland

Het ziekenhuis heeft deze afspraak

geannuleerd en ik heb beslist om te wachten

tot het einde van de gezondheidscrisis

vooraleer deze opnieuw in te plannen

Ik heb mijn afspraak geannuleerd en ik heb al 

een nieuwe gemaakt

Ik heb mijn afspraak geannuleerd, maar ik heb

beslist om te wachten tot het einde van de 

gezondheidscrisis vooraleer deze opnieuw in 

te plannen

Ik herinner het me niet meer
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5.3. De perceptie van de Belgische bevolking over de impact van de gezondheidscrisis op 

de kwaliteit van de zorg

[%, geholpen antwoorden ; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Q6.c: Hebt u het gevoel dat er sinds het begin van de gezondheidscrisis sprake is van een negatieve

impact op de kwaliteit van de zorg?

■ zeker ■ De zorg is verbeterd■ waarschijnlijk ■ zeker niet■ geen mening ■ waarschijnlijk niet

Totaal (N= 2.000)

Mannen (N= 954)

Vrouwen (N= 1.046)

18 tot 34 jaar (N= 497)

55 jaar en ouder (N= 814)

Vlaanderen (N= 1.127)

Raadpleging (N= 911)

35 tot 54 jaar (N= 689)

One-Day (N= 287)

Hospitalisatie (N= 313)

Wallonie (N= 665)

Brussel (N= 208)

Geen bezoek (N= 489)

41%

Som

8 tot 10

45%

38%

34%

39%

48%

43%

38%

40%

46%

45%

42%

34%

[5. Gevolgen van de gezondheidscrisis voor de ziekenhuissector ]
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5.6. De gevolgen van de gezondheidscrisis voor de perceptie van de ziekenhuisomgeving

Q6d) Kunt u voor elk van onderstaande criteria aanduiden welke impact de 

gezondheidscrisis volgens u heeft gehad …

■ negatieve impact ■ Ipositieve impact■ geen enkele impact■ geen mening

[%, geholpen antwoorden ; basis : totale steekproef ; N = 2.000]

Positief

effect

groter dan 

negatief

effect

Negatief

effect

groter dan 

positief

effect

De hygiene van de arts bij zijn/haar technische behandelingen

De hygiene van het andere personeel en op vlak van de 

infrastructuur

Het luisteren naar en het begrijpen van uw probleem door de arts

De opvang door de verpleegkundige of de arts (eerste contact)

Het verloop van uw raadpleging

De aandacht die de arts u gaf, het gevoel dat hij/zij de tijd voor

u nam

De wachttijd in de wachtzaal

Het comfort in de wachtzaal

De beschikbaarheid van de ziekenhuisartsen, de mogelijkheid

om een afspraak te hebben

De wachttijden voor het hebben van een afspraak

De familiale ondersteuning

[5. Gevolgen van de gezondheidscrisis voor de ziekenhuissector ]


