
Wat vindt u goed aan onze wachtkamers: 

De afgescheiden, maar toch open zithoekjes. Aanspreekpunt/ Ontvangst eerste keer door soort gastvrouw 
 

De aparte zithoekjes die toch wat privacy geven 
 

de rust. De koffieautomaat. de aankleding. De aandacht van het personeel 
 

Als je wil kun je een beetje afgezonderd zitten , je kan er op je gemak koffie drinken 
 

ik vind eigenlijk alleen de rode wachtruimte goed, de andere benut ik niet omdat die echt ``ziekenhuis`` zijn. 
Iedereen zit elkaar aan te staren door de opstelling van de stoelen. In de rode ruimte zijn hoekjes gemaakt, 
banken, hoge ruggen, je voelt je niet direct in een wachtruimte en ziekenhuis. 
 

Voldoende zitruimte en het feit dat je ook iets te drinken kunt nemen. 
 

Eigenlijk het enige wat ik leuk vind in de wachtruimte is de aquarium met de rustgevende vissen. 
 

Het is een wachtkamer en daar voldoet de ruimte aan, maar..... 
 

De rode wachtruimte is prima, in alle opzichten, afgezien van de rechte rug banken, die zitten niet lekker als je 
pijn in je rug hebt. 
 

weet ik niet gelijk een positief antwoord op te geven. Wel vriendelijke personeel! 
 

Er gaan teveel mensen in, dus niet goed niet gezellig. 
 

De rode wachtkamer is warm en geeft een thuis-gevoel. De wachtkamer zoals op de foto is het tegendeel. kil 
en nummer-gevoel. 
 

de rust en het comfort vind ik wel prettig 
 

De gastvrije ontvangst en ruime keuze in zitmogelijkheden met warm drinken en soep. 
 

 

Wat vindt u voor verbetering vatbaar in onze wachtkamers: 

Eet/snoep voorziening Gedeelte met rustige achtergrond muziek 
 

Meer van de zitjes zodat je privé kunt zitten. De zitjes mogen dan iets kleiner zijn omdat je nu een 
ruimte voor 4 personen bezet houd terwijl je meestal maar met 2 of maximaal 3 personen bent.. Door ze 
iets kleiner te maken kan je op die manier de gehele ruimte met dergelijke zithoekjes inrichten. De grote 
tafel bij de tv is overigens ook erg fijn :-) 
 

de wachttijd. een scherm waarop wordt aangegeven of er een arts is uitgevallen en een eventuele 
wachttijd als de arts is uitgelopen. Beter meubilair in de wachtruimte oost en west, in de 
ontspanningsruimte zijn fauteuils. 
 

Dat automatisch aanmelden vind ik te onpersoonlijk, je bent al zo raar als je daar moet zijn 
 



uitvoeren zoals de rode wachtruimte, hoekjes, banken, tafels, ``gezelliger`` 
 

Het mag warmer aangekleed worden (zoals het "tussengedeelte" tussen de 2 wachtkamers). Het 
ziekenhuis oogt sowieso al zo ontzettend klinisch in vergelijking tot bijv. Zuyderland ziekenhuis Sittard. 
 

Iets meer warmte en andere stoelen, voorbeeld ontmoetingscentrum. 
 

Ik mis de gezelligheid, het lijkt te veel op een stationswachtkamer van vroeger. Je kunt regelmatig niet 
bij elkaar zitten omdat het te druk is. Het is en blijft woekeren met beschikbare ruimte. De rode 
wachtruimte is wat dat betreft veel intiemer en sfeervoller. 
 

De poliwachtruimte vind ik juist véél te warm! 
 

De stoelen! Zijn niet ideaal voor rug patiënten. Onderkant van rugleuning valt in je rug. Is hard! Geef een 
andere indeling voor de patiënten in de ruimte. Laat ze niet tegenover elkaar zitten of met de rug naar 
elkaar. 
 

Bij een slecht bericht van de oncoloog kom je langs de wachtkamer en kan iedereen je verdriet zien. Het 
zou fijn zijn als er een ruimte zou zijn waar je even alleen zonder toeschouwers alles op je kunt laten 
inwerken. 
 

Minder stoelen en andere indeling, mensen kijken elkaar constant aan, bekijken elkaar en daar heb je 
geen zin in. 
 

Geef het warme kleuren en meer tafeltjes om rond te zitten en koffie te drinken. Zo kan men met 
mensen een gesprek aan gaan. of lezen. Nu zit je elkaar maar wat aan te staren. Iedereen weet wel 
waarom men er zit dus de gesprekken gaan meestal over andere en ook leuke dingen. Heb dit ervaren in 
de wachtkamer bij de artsen van de bestraling en dergelijke. 
 

een rustig muziekje op de achtergrond is wel lekker voor de wachtenden 
 

de kleine zithoekjes vind ik niet leuk en het telefoneren vind ik verschrikkelijk 
 

Op de beeldschermen verschijnen tekst die steeds ververst worden. Bij lange tekst krijgen wij niet de 
gelegenheid om dit in zijn geheel te lezen, want het wordt te vroeg ververst voordat men de kans heeft 
gehad om de hele tekst te lezen. Een langere leespauze is zeer gewenst. 

 

Welke verbetering zouden we volgens u snel en makkelijk kunnen doorvoeren? 

Misschien een extra tv? 

Ik weet niet wat maar het meubilair lijkt mij het eenvoudigst, maar het is natuurlijk en kwestie van het 
beschikbare budget. 
 

stoelopstelling misschien aanpassen? Afscheidingen met planten? 
 

Zie bovenstaande: de aankleding. 
 

Zitmeubilair niet zo opstellen zoals het nu is maar speelser zoals in de wachtruimte met koffiecorner. 
 

zithoeken maken. Wat meer ruimte creëren, het is nu erg eng. wat meer sfeer, plantenbakken etc, 



 

Kussentjes ? 
 

creëer aparte plekken (zoals in de "rode kamer") 
 

Deel wachtkamer in, in kleinere ruimtes met een soort schutting van plantenbak of aquarium. Kleuren 
kunnen zachter en warmer. 
 

niet allemaal van die aparte zithoeken 
 

Aankleding van de wanden in een kleurig decor. Afrikaanse stijl met dieren is altijd rustgevend en 
boeiend. 
 

 


