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Uitkomsten Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad, juni 2020 

 

We hebben voor Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad een aantal vragen over het onderwerp 

ziekenhuis via het FlevoPanel voorgelegd aan inwoners van Lelystad. Een representatieve groep van 

427 Lelystedelingen heeft de vragen ingevuld, dit is een wetenschappelijk verantwoord aantal. 

Hiermee kunnen we dus uitspraken doen over de Lelystadse bevolking. Hieronder staan de 

uitkomsten op de vragen. 

 

 

Vragen Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad 

 

Vraag 1. 

Als u wordt doorverwezen naar een ziekenhuis. Naar welk ziekenhuis gaat uw voorkeur dan uit? 

64%  St. Jansdal in Harderwijk/Lelystad 

20%  Flevoziekenhuis in Almere 

11%  Ander ziekenhuis, namelijk: ... 

  5%  Weet niet / geen mening 

 

Vraag 2. 

Waarom gaat uw voorkeur uit naar dat ziekenhuis? 

Zie open antwoorden in Exelbestand. 

 

Vraag 3. 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de huidige ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad? 

  2%  Zeer tevreden 

19%  Tevreden 

25%  Neutraal 

27%  Ontevreden 

17%  Zeer ontevreden 

10%  Weet niet / geen mening 

 

Vraag 4. 

Heeft u nog wensen met betrekking tot de ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad? 

74%  Ja, namelijk: ... 

26%  Nee 

 

Vraag 5. 

Lelystad kent een sterk toenemende vergrijzing, in dit verband wordt er gewerkt aan een 

voorziening voor chronisch zieken en ouderen in de leegstaande ruimtes van het huidige 

ziekenhuis. In welk mate hebben de volgende categorieën hier volgens u behoefte aan?  

 

 Zeer sterk Sterk Enigszins Nauwelijks Helemaal 

niet 

Weet niet / 

geen mening 

Ikzelf 3% 6% 14% 17% 51% 9% 

Mensen die ik ken 6% 15% 25% 24% 15% 15% 

Overige Lelystedelingen 8% 27% 24% 2% 1% 38% 

 

Vraag 6. 

Tot slot, heeft u nog aanvullende op- of aanmerkingen over deze vragenlijst? 

Zie open antwoorden in Exelbestand. 
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Samenvatting 

Voorkeur ziekenhuis 

Aan de Lelystedelingen is gevraagd naar welk ziekenhuis hun voorkeur uitgaat als men wordt 

doorverwezen naar een ziekenhuis. Bijna tweederde (64%) geeft de voorkeur aan St. Jansdal in 

Harderwijk/Lelystad, circa 20% aan het Flevoziekenhuis in Almere, 11% aan een ander ziekenhuis en 

5% weet het niet of heeft er geen mening over. Meest genoemde redenen waarom hun voorkeur 

uitgaat naar dat ziekenhuis is dat het dichtbij is en goede ervaring(en), zie Excelbestand.  

 

Bij “Ander ziekenhuis, namelijk” (11%) werden de volgende antwoorden gegeven: 

 academisch 

 afhankelijk van de reden waarom ik wordt doorverwezen, dus "ziekte" afhankelijk, graag naar 

ziekenhuis met beste specifieke zorg 

 afhankelijk van het specialisme waarvoor ik zou worden doorverwezen. 

 AMC (6x), Amsterdam UMC (2x) 

 amc.... geen van bovenstaande ziekenhuizen heeft mijn vertrouwen 

 anything but Lelystad. 

 bergman kliniek Naarden. Ik heb ernstige artrose en dat is hun specialisme 

 Degene die de beste specialisten heeft voor wat ik heb. 

 enig ander ziekenhuis dan jansdal 

 Hangt er van af voor welk specialisme 

 Het ligt er helemaal aan: MC Zuiderzee kan niet meer; Voor mijn hart ben ik op dit moment nog 

steeds onder behandeling in AMC; Voor overige zaken zou ik nu zeggen St. Jansdal (het liefst 

locatie Lelystad) 

 het niet meer bestaande MC Zuiderzee. Nu ben ik genoodzaakt gebruik te maken van Jansdal dat 

niet mijn voorkeur heeft 

 ik ga een rondje bellen door Nederland waar ik het snelste, en met de beste medici terecht kan. 

 ik zoek een ziekenhuis waar ik vertrouwen in heb en goed aangeschreven staat, Dat is niet st-

jansdal 

 Isala – Zwolle (4x) 

 ISALA zwolle weggestuurd bij de eerste hulp, tweede keer geen kennis in huis doorgestuurd 

 Lelystad 

 Ligt er aan waarvoor 

 LUMC 

 Meander ziekenhuis Amersfoort 

 minder goede ervaringen in de nabije ziekenhuizen 

 Nooit naar Harderwijk. Lelystad ok, Flevoziekenhuis ok, OLVG A’dam ok. 

 Olvg 

 ons "eigen" ziekenhuis, st Jansdal Lelystad 

 Principieel niet in Harderwijk, wel in Lelystad, anders Flevozkh Almere of OLVG-oost A’dam. 

 radboud nijmegen 

 Sneek 

 St. Antonius 

 St. Jansdal Lelystad 

 Te veel fouten mee gemaakt 

 Tergooi Blaricum (3x) 

 Umc 

 UMC utrecht 

 voor longen st.jansdal, lelystad- cardioloog kliniek lelystad - tandarts tandkliniek middenweg 

lelystad- 

 Vu-AMC en Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam 

 Ziekenhuis in lelystad. Ik weet heus, dat is er niet meer (volledig), maar dat is een schande. 
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Tevredenheid over de huidige ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad 

Over de huidige ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad is 44% van de Lelystedelingen (zeer) 

ontevreden, een kwart (25%) staat er neutraal in, 21% is (zeer) tevreden en 10% heeft er geen 

mening over.  

 

Wensen met betrekking tot de ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad 

Bijna driekwart van de Lelystedelingen heeft nog wensen met betrekking tot de 

ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad. Het meest wordt genoemd dat men weer een 

volwaardig/volledig ziekenhuis in Lelystad wil en spoedeisende hulp. In het Excelbestand zijn de 

volledige reacties opgenomen. 

 

Behoefte voorziening chronisch zieken en ouderen in leegstaande ruimtes van huidige ziekenhuis 

Lelystad kent een sterk toenemende vergrijzing, in dit verband wordt er gewerkt aan een voorziening 

voor chronisch zieken en ouderen in de leegstaande ruimtes van het huidige ziekenhuis. Aan 

Lelystedelingen is gevraagd in welke mate men zelf, mensen die men kent en overige Lelystedelingen 

hier behoefte aan hebben. Ruim tweederde (68%) geeft aan er zelf nauwelijks of helemaal geen 

behoefte aan te hebben. Bij mensen die men kent is het beeld anders, daarbij geeft bijna de helft 

(49%) aan dat zij er nauwelijks tot enigszins behoefte aan hebben. Bij de behoefte inschatting van de 

overige Lelystedelingen vindt er wederom een verschuiving plaats, dan geeft ruim de helft (51%) aan 

dat daar enigszins tot sterk behoefte aan is. Verder valt op dat bij deze laatste groep overige 

Lelystedelingen ruim een derde (38%) het antwoord op de vraag niet weet. Blijkbaar vindt men het 

lastig om de behoefte van overige Lelystedelingen in te schatten. 

 

Eindvraag 

Aan het eind van de Omnibus-enquête stellen we altijd de vraag: Tot slot, heeft u nog aanvullende 

op- of aanmerkingen over deze vragenlijst? Een aantal respondenten is hierbij specifiek ingegaan op 

het onderwerp ziekenhuis (het onderdeel van Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad). De 

letterlijke antwoorden staan bij de open antwoorden in het Exelbestand, zodat jullie er jullie 

voordeel mee kunnen doen. 

 

Onderzoeksverantwoording 

Onderzoek: FlevoPanel Omnibus Lelystad juni 2020. 

Onderzoeksmethode: FlevoPanel (online, www.flevopanel.nl). 

Aantal respondenten: Aan het onderzoek werkten 427 Lelystedelingen mee. 

Veldwerkperiode: 16 t/m 22 juni 2020. 

Er is een representatieve steekproef Lelystedelingen getrokken uit het FlevoPanel op basis van 

leeftijd en geslacht. 

 

Succes met de uitkomsten en mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

Neeske  

 

 

Drs. Neeske Abrahamse 

Marktonderzoeker en adviseur 

 

KiekendiefPerspectief / FlevoPanel 

Schouw 4013 

8232 AM Lelystad 

Neeske@KiekendiefPerspectief.nl  

T 0320-228300 / M 06-17162783 


