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 1 PUBLIEKSSAMENVATTING UITKOMSTEN ENQUÊTE ZIEKENHUIS 

1.  Algemene informatie 

Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft een aantal vragen over het onderwerp 
ziekenhuis voorgelegd aan inwoners van Lelystad. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
FlevoPanel van marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief. Een representatieve 
groep van 427 Lelystedelingen heeft de vragen ingevuld, dit is een wetenschappelijk 
verantwoord aantal. Hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over de Lelystadse bevolking. 
Hieronder staan de uitkomsten op de vragen. 
 

2.  Voorkeur ziekenhuis  

Aan de Lelystedelingen is gevraagd naar welk ziekenhuis hun voorkeur uitgaat als 
men wordt doorverwezen naar een ziekenhuis (zie grafiek 1). 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.  
 
Grafiek 1:  Als men wordt doorverwezen naar een ziekenhuis. Naar welk ziekenhuis gaat hun 

voorkeur dan uit? 

 
 
 
In woordwolk 2 staat weergegeven waarom hun voorkeur uitgaat naar dat ziekenhuis. 
Meest genoemde redenen waarom de voorkeur uitgaat naar dat ziekenhuis is dat het 
dichtbij is en goede ervaring(en). 
 
Woordwolk 2:  Waarom gaat de voorkeur uit naar dat ziekenhuis? 
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3.  Tevredenheid over huidige ziekenhuisvoorzieningen Lelystad 

We hebben aan de Lelystedelingen gevraagd hoe tevreden of ontevreden ze over de 
huidige ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad zijn. Over de huidige ziekenhuisvoor-
zieningen 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  
(zie grafiek 3).  
 
Grafiek 3:  Tevredenheid over huidige ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad 

 
 

4.  Wensen met betrekking tot ziekenhuisvoorzieningen Lelystad 

Bijna driekwart (74%) van de Lelystedelingen heeft nog wensen met betrekking tot de 
ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad. In woordwolk 4 staan de reacties Het meest 
wordt genoemd dat men weer een volwaardig/volledig ziekenhuis in Lelystad wil en 
spoedeisende hulp (zie woordwolk 4).  
 
Woordwolk 4:  Welke wensen heeft men m.b.t. de ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad 
 

 
 
 

5.  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. 
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Grafiek 5:  In welk mate hebben de volgende categorieën volgens Lelystedelingen behoefte aan 
een voorziening voor chronisch zieken en ouderen in de leegstaande ruimtes van het 
huidige ziekenhuis 

 
 

6.  Onderzoeksverantwoording 

Onderzoek: Enquête ziekenhuis via 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. 
 


