
Er moet naast het  
digitaal consult ook tijd blijven 

voor persoonlijke  
gesprekken/consulten
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Wenselijke situatie

Een digitaal consult  
of beeldbelafspraak is een online 

gesprek waarbij patiënt en 
zorgverlener elkaar via computer, 

tablet of mobiele telefoon  
kunnen zien.

Het digitaal consult
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Wie zijn onze panelleden?

Is een digitaal consult een goed alternatief 
voor een bezoek aan het ziekenhuis?

Wat vinden onze panelleden van een digitaal consult?

Top 3   

geschikte 
afspraken 
voor digitaal 
consult
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83% Hebben onze panelleden ervaring 

gehad met een digitaal consult?

patiënt
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niet zo/helemaal niet goed

weet het niet

naaste geïnteresseerde
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18 - 40 jaar

41%
40 - 60 jaar

48%
60 -> jaar

Voor mij is het 
digitaal consult geen 
probleem, behalve bij 
een ‘slecht nieuws’- 
gesprek. Maar denk 

aan ouderen en  
anderstaligen die  

problemen kunnen  
ervaren met een  
digitaal consult

Waar gaat de voorkeur van onze panelleden naar uit?

digitaal consult met beeld

liever fysiek consult

maakt niets uit

telefonisch consult zonder beeld
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50%

24%

15%
15%

72%
bespreken 

bloeduitslagen

70%
controle 
afspraak

58%
bespreken 

foto’s/scans

56%  via mail of afsprakenbrief Zuyderland

mogelijkheid digitaal consult vooraf testen

toelichtend gesprek met polimedewerker

oefenen met buddy/student

9%  via folders en website

9%  via zuyderland ziekenhuis app

21%  via patiëntenportaal

25%  telefonisch

Gewenste wijze van informeren over digitaal consult

Welke extra uitleg of ondersteuning is er nodig?

Het zou fijn zijn als 
een digitaal consult of 
telefonische afspraak 

op een vaste tijd  
gepland wordt. Gebeld 
worden in een drukke 
supermarkt of in een 

volle kantine op je werk, 
is niet prettig!

Het is belangrijk om 
goed te kijken op welke 

momenten je een consult 
digitaal kunt doen en 

wanneer absoluut niet

‘

‘

‘

‘

47%

21%

10%

480% wil in de toekomst graag samen met Zuyderland de beste zorg organiseren!

Wilt u ook lid worden van ons digitale klantenpanel?
Meld u hier aan!

https://www.zuyderland.nl/ziekenhuis/patient-en-bezoeker/meld-u-aan-voor-ons-digitale-klantenpanel

