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uitgebreid verslag. 

Resultaten peiling ‘Ziekenhuiszorg Zeeland’        
ZEEpeil, november 2014 (720 deelnemers) 
 
Acute hulp, kwaliteit en afstand 
 Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan te vinden dat 

hij/zij in Zeeland kan rekenen op goede zorg als acute hulp nodig is. Zo’n 18% is het 
daar niet mee eens. 

 Kwaliteit is voor de panelleden duidelijk belangrijk. Ruim 80% vindt dat als níet elke 
seconde telt, kwaliteit belangrijker is dan afstand. 

 

 
 
Beter of slechter? 
Er wordt wel eens gesuggereerd dat het ene Zeeuwse ziekenhuis beter is dan het andere.  
Of dat mogelijk Belgische ziekenhuizen beter zijn dan Zeeuwse ziekenhuizen. 
 Vinden panelleden ADRZ beter of slechter dan Zorgsaam? 60% heeft/geeft daar geen 

mening over (‘weet niet’ of ‘daar doe ik geen uitspraak over’). 
 Vinden panelleden ziekenhuizen in België beter dan die in Zeeland? Het panel 

antwoordt daarop wisselend: 5% vindt van niet, 17% reageert neutraal, 39% is het 
(zeer) eens en 38% zegt ‘weet niet’. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 centrale locatie, markt en verzekeraars 
 Meningen over wel of niet 1 centraal ziekenhuis (daar waar de  

meeste wonen) verdeeld; 21% oneens) <> 29% eens 
 Bijna 70% van het panel vindt dat marktwerking 

níet samen gaat met medische zorg  
 60% van panelleden vindt het beter dat artsen bepalen 

waar men terecht kan voor zorg, ipv ziektekostenverzekeraars. 
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Stelling: “Voor de kwaliteit van zorg is het nodig dat er 1 ziekenhuisorganisatie in Zeeland komt.” 
(zeer) oneens 37%   | neutraal  20%    | (zeer) eens  43% 

Dank voor uw deelname  
en tot de volgende peiling! 

“Als acute hulp nodig is kan ik in 
Zeeland rekenen op goed zorg.” 
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