Publieke raadpleging onder de inwoners van Land van Cuijk
over het Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
20 mei 2019
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Samenvatting
Op stelling "1 ‘Het is een goede zaak dat er extra geld is gestoken om het Maasziekenhuis te redden’"
antwoordt in totaal 79% van de respondenten: "mee eens". In totaal 9% van de respondenten
antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee eens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op stelling "2 ‘De overheid moet er zorg voor dragen dat er voldoende ziekenhuizen in de regio zijn’"
antwoordt in totaal 91% van de respondenten: "mee eens". In totaal 4% van de respondenten
antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Binnen welke afstand moet er minimaal een ziekenhuis zijn volgens u?" antwoordt 59%
van de respondenten: "Binnen een schaal van 10-20 km".
Op vraag "4 Bent u het afgelopen jaar in een ziekenhuis geweest?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Ja, als patiënt".
Op vraag "4.1 In welk ziekenhuis bent u geweest?" antwoordt 80% van de respondenten: "In het
Maasziekenhuis Pantein Boxmeer".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLandvanCuijk, waarbij 290 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
Het Maasziekenhuis Pantein Boxmeer kwam in financieel zwaar weer door onder meer dure
nieuwbouw en de tegenvallende verkoop van het oude ziekenhuisgebouw. Maar omdat het
een cruciale zorgfunctie heeft in de regio besloten het ministerie van Volksgezondheid, de
zorgverzekeraars, de bank en omliggende ziekenhuizen onlangs om het Maasziekenhuis
Pantein Boxmeer te redden. Ze kwamen met miljoenen over de brug.

1 ‘Het is een goede zaak dat er extra geld is gestoken om het
Maasziekenhuis te redden’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=281)
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Op stelling "1 ‘Het is een goede zaak dat er extra geld is gestoken om het Maasziekenhuis te redden’"
antwoordt in totaal 79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 9% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee eens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•

Mee eens

•

De bereikbaarheid is optimaal vanuit Cuijk. Hoewel het ziekenhuis Boxmeer mij
onbekend was. Voorheen vaak bij CWZ en Radboud geweest heb ik mijn bevalling
toch gepland in Boxmeer. Daar heb ik geen spijt van. Wat een mooi ziekenhuis.
Dit ziekenhuis is niet weg te denken in deze regio. Zou het wel weg moeten, dan is
de afstand van elk ziekenhuis bijna 30 km en meestal meer.
Geen ziekenhuis is de regio is geen optie, en te gevaarlijk voor mensen die acuut
hulp nodig hebben.
Noodzakelijk
Patiënten/bezoekers hoeven nu niet zo ver te reizen om naar bijv. Nijmegen,
Venlo of Uden te moeten gaan en dit scheelt ook heel veel werkgelegenheid voor
veel beroepsgroepen.
De bijdrage mag niet ten koste gaan van de gebruikers/de mensen en zeker niet
door allerlei premieverhogingen.
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•
•
•

•
•
•

•
•
Neutraal

•

•
•

•

Mee
oneens

•
•
•
•

Echter niet zonder de bestuurders die betrokken waren bij verkoop en
nieuwbouw in het huidige bestuur te laten, verkoopprijs en nieuwbouwprijs zijn
voor deze mensen een verrassing door gebrek aan realiteit
Er moet een zkhs in de regio zitten. Er zouden wel heel veel mensen de dupe van
worden en de uitkeringen voor werklozen zouden misschien wel meer kosten
Het blijft natuurlijk een slechte zaak dat dit niet nodig nou zijn geweest als men
het Ziekenhuis op tijd had verkocht in de vorm zoals het er stond. Maar
afwachten en dan alleen maar grond meer kunnen verkopen tegen een slechte
prijs. Slecht ondernemerschap (oude directie). Blijven doen waar je goed in bent
en geen ontwikkelaar proberen te spelen. Ik gun het Maasziekenhuis een goede
toekomst en is ook nodig in onze regio maar alleen dan met goede bestuurders
met een goed hart.
Het is goed dat een ziekenhuis blijft bestaan maar tegelijk ook vreemd dat het
zichzelf niet kan bedruipen. Nou moet ik wel zeggen dat Boxmeer een slechte
naam heeft en ook zelf heb ik veel negatieve ervaringen.
Ik vind het belachelijk dat een ziekenhuis in zwaar financieel weer kán komen.
Vanuit de overheid zou daar een goed beleid tegenover moeten staan.
Maar het Maasziekenhuis moet beter omgaan met het geld, de top (directie en
hogere functies) nemen veel te veel geld in beslag en dat is ook de reden van de
problemen van dit ziekenhuis, er wordt bezuinigd op de werkvloer, daar waar niks
meer te bezuinigen valt.
Moet bij een eenmalige actie blijven elke "bedrijf" moet zich zelf bedruipen
Vraag me alleen af of het niet voorkomen had kunnen worden.
Het is noodzakelijk dat mensen worden geholpen, vooral mensen die voldoen aan
hun plicht met betalen van zorgverzekering , maar er moet een stop komen op
het helpen van mensen die geen zorgpremie betalen, (dit is een plicht) dus geen
premie betalen geen zorg, ok mensen met alcohol en rookverslaving niet helpen
als ze wijgeren te stoppen met roken en/of drinken) , kijk maar eens wat dit aan
geld oplevert .
Het is ook eigen schijf schuld dikke bult. Pantein staat bekend als een arrogante
organisatie. En waar rook is is vuur
Pantein moet zijn eigen broek ophouden en verplaatsing van het Maasziekenhuis
was de druppel om hun budget te overschrijden. Was verplaatsen dat wel een
goede beslissing moet de vraag zijn?. Als Pantein het Maasziekenuis niet kan
runnen moet het Radboud het maar inlijven, dan zijn er ook geen maatschappen
meer.
Waarom moeten zo'n gebouwen wat constructie zo duur gebouwd worden en dat
geld ook voor scholen. Bouw functioneel en niet met al die fratsen.
De kwaliteit van zorg laat te wensen over!
Eerst onderzoeken wat de oorzaak is en aan de hand daarvan maatregelen
nemen.
Goed financieel beleid houdt ook rekening met tegenvallers. Is blijkbaar iets wat
men niet kan bij het maasziekenhuis. Is de directie nu ontslagen door dit
wanbeleid?
In hoeverre heeft Pantein de organisatiestructuur aangepast? Er zijn/waren erg
veel managers ten kosten van de werkvloer! Is het waterhoofd nu verdwenen?
Een geluk dat ze samen kunnen werken met het Radboudziekenhuis en de
Maartenskliniek. Geeft daar wat minder druk op de beschikbare bedden!
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Zeer mee
oneens

Weet niet

•

Slecht gebudgetteerd, eigen schuld

•
•

Goed dat er een ziekenhuis is de het land van Cuijk. Jammer dat er wel weer extra
geld voor nodig is geweest. Waarom functioneert de zorg zo slecht?
Vanuit cuijk is bijna iedereen Nijmegen georiënteerd waar 2 prima ziekenhuizen
zijn.

•

Ken het financiële plaatje niet
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2 ‘De overheid moet er zorg voor dragen dat er voldoende
ziekenhuizen in de regio zijn’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=282)
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Op stelling "2 ‘De overheid moet er zorg voor dragen dat er voldoende ziekenhuizen in de regio zijn’"
antwoordt in totaal 91% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 4% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

•
•
Mee eens

•

•

•
Neutraal

•

De gezondheid van de bevolking, had nooit geprivatiseerd mogen worden, niet
alles dat uit Amerika komt is beter.
Patiënten/bezoekers hoeven nu niet zo ver te reizen om naar bijv. Nijmegen,
Venlo of Uden te moeten gaan en dit scheelt ook heel veel werkgelegenheid voor
veel beroepsgroepen.
'n 'Lokaal' ziekenhuis geeft 'n bepaalde geborgenheid, zeker voor de
bereikbaarheid van ouderen of ouders met kinderen.
Spreiding van ziekenhuizen is belangrijk voor de inwoners van een regio
Voldoende ziekenhuizen zijn én blijven!!!
Ik vind het niet goed dat mensen nu naar Boxmeer worden verwezen voor de
kleinere ingrepen of polikliniek bezoek. Dus ze hebben niet alleen geld in het
ziekenhuis gestoken, er is de tendens om patiënten uit deze regio naar Boxmeer
te verwijzen. In Grave kiezen veel mensen graag voor Nijmegen. Dichterbij en
vertrouwd.
Je mag niet een ziekenhuis bouwen en vervolgens om financiële reden sluiten, dat
is een enorme kapitaalsvernietiging. Je kunt wel eenmaal gebouwde ziekenhuizen
blijven gebruiken en een nieuw ziekenhuis dat in de planning is, maar nog niet
gebouwd is, on hold zetten. Dat kan wel.....
Zorgverzekeraars hebben, net als de gemeente, een zorgverplichting
Een ziekenhuis dicht bij moet er in principe zijn. Maar de marktwerking in de zorg
maakt winstbejag. En zo zijn de ziekenhuizen ook zelf oorzaak van hun misère
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•

We hebben niet te klagen over de beschikbaarheid van ziekenhuizen in de regio
op een max. afstand van 30 km! 3 in Nijmegen. Verder in Uden, Boxmeer, Goch
en Kleef .
Totaal dus 7; is in mijn ogen een luxe!

Mee
oneens

•

Indien we privatisering toestaan is ondersteuning bij onkundig bestuur geen
optie. Privatisering in de zorg veroorzaakt deze mogelijke gaten in de dekking.

Zeer mee
oneens

•

De overheid heeft niet als taak om zorg te dragen voor het aantal het
ziekenhuizen in de regio. Met goede marktwerking zou de rol van de overheid
(eventueel via controle's wel benodigd) niet nodig hoeven zijn.
In Venray (17 km van Boxmeer) zit nu VieCuri, Venray is ook een failliete boel,
VieCuri wil zelfs in Venray gaan bouwen!!!! Schande om zoveel geld uit te geven
terwijl het ziekenhuis nog in tact is, dat is de opmaat voor stoppen van Venray.

•
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3 Binnen welke afstand moet er minimaal een ziekenhuis zijn
volgens u?

(n=282)
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Op vraag "3 Binnen welke afstand moet er minimaal een ziekenhuis zijn volgens u?" antwoordt 59%
van de respondenten: "Binnen een schaal van 10-20 km".

Binnen een andere schaal boven de 50 km, namelijk:
•

Afstand is niet belangrijk, maar men moet er binnen 20 minuten kunnen zijn

Toelichting
Binnen
een schaal
van 10 km

•

Elke seconden is er één teveel. In sommige gevallen is het van levensbelang dat
er medicie om de hoek zijn.

Binnen
een schaal
van 10-20
km

•

De gemeente boxmeer moet de borden Health Campus zo snel mogelijk
vervangen door Maasziekenhuis Pantein
Het is de plicht van de overheid om daar voor te zorgen en de privatisering een
halt toe te roepen en terug te draaien. Het is gebleken dat dit veel te duur is
geworden.

Binnen
een schaal
van 20-30
km

•
•

Binnen
een schaal
van 30-40
km

•

•

Een schaal??
In de buurt genoeg om zelfstandig, middels verschillende
transportmogelijkheden, te komen. Evt extra OV verbindingen/ taxidensten,
welke deels door het ziekenhuis gefaciliteerd kunnen worden als onderdeel van
het zorgpakket. M.a.w. laat de ziekenhuizen de klant (patient) ook daadwerkelijk
ontzorgen.
Met schaal bedoelt U te zeggen "straal", neem ik aan.

•

Lastig als leek dit weer te geven

9

4 Bent u het afgelopen jaar in een ziekenhuis geweest?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=282)
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Op vraag "4 Bent u het afgelopen jaar in een ziekenhuis geweest?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Ja, als patiënt".

Ja, om een andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als begeleider
Als begeleider van een zieke
Als partner van patiënt
Als pedicure en als vrijwilliger bij de oncologische verwen dag
Als vrijwilliger
Als werknemer
Begeleider
Begeleider van oudere zieke
Begeleider van patient
Beroepsmatig
Bloed geven aan de Bloedbank
Bloedonderzoek
Controle na ziekte
Dochter patient
Geboorte van mijn zoon
Ik werk er
Ik werk er als vrijwilliger
Mee met echtgenote naar specialist
Met een patiënt mee (echtgenoot was ernstig ziek)
Met kind als patient
Met mijn kinderen
Partner in het ziekenhuis
Partner van patient
Patiënten gebracht met de auto
Poli
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•
•
•
•
•
•
•

Voor bloedprikken, maar mijn fysio en podotherapeut zitten daar ook. Daarnaast ben ik ook op
bezoek geweest.
Voor controle
Vrijwilliger bij Verwendag oncologie
Weerk
Werk
Werkgerelateerd
Werkzaam in ziekenhuis
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4.1 In welk ziekenhuis bent u geweest?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=251)
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Op vraag "4.1 In welk ziekenhuis bent u geweest?" antwoordt 80% van de respondenten: "In het
Maasziekenhuis Pantein Boxmeer".

In een ander ziekenhuis, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMC Amsterdam (voor werk)
Catarina Ziekenhuis Eindhoven
Dekkerswald
Eindhoven Catharina
Elkerliek Helmond
Elkerliek ziekenhuis in Helmond
Elkerlyckziekenhuis te Helmond.
Helmond
Helmond en Eindhoven
In 's Hertogenbosch
Isala Zwolle
Maastricht UMC
Máxima Eindhoven
MC Zuiderzee
MMC Eindhoven
Rijnstaete Arnhem en Velp
Rijnstate arnhem
Rijnstate in Arnhem
Sint Anna Geldrop
Sint Maartenskliniek in Boxmeer
Tweesteden ziekenhuis tilburg
Via Sana in Mill
ViaSana Mill
Westeinde, Den Haag
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Toelichting
•
•
•

•
•
•
•

Alle lof voor het Maasziekenhuis en prima de samenwerking met het UMCN, waardoor je
goede zorg in de buurt krijgt.
Allen voor mijn werk als chauffeur voor Maasziekenhuis, rijd voor het laboratorium
Heeft mijn grote voorkeur! Goed ziekenhuis en ligt voor mij op dezelfde afstand als het
Maasziekenhuis. Ben daar al jaren patiënt en wens daarom ook niet over te stappen naar het
Maasziekenhuis. Mijn ervaring is dat je dit zeer nadrukkelijk bij huisartsen aan moet geven
omdat men er anders als vanzelfsprekend van uitgaat dat je naar het Maasziekenhuis gaat.
Gelukkig hebben we nog die keuzevrijheid en worden we daarin nog niet betutteld!
Helmond vanwege weekend sluiting / ivm omschakeling netwerk , weekend 6 7 april
Maasziekenhuis levert slechte behandelingen!
Vanwege de bevalling. Alle complimenten naar het ziekenhuis.
Zoals eerder beschreven de Nijmeegse ziekenhuizen zijn vanuit Grave goed te bezoeken. Er is
openbaar vervoer en ook op de fiets is het ziekenhuis te berijden. Met de auto ben je er in 20
minuten. CWZ en Radboud ziekenhuis zijn met hun zorg topklinische organisaties.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipLandvanCuijk
Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
08 mei 2019 tot 20 mei 2019
290
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
20 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,7%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,7%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

In overleg met de Maas Driehoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 8 mei 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 15 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipLandvanCuijk
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Land van Cuijk
vergroten. Via het panel TipLandvanCuijk kunnen alle inwoners van Land van Cuijk hun mening
kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tiplandvancuijk.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipLandvanCuijk is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook mogelijk
om zelf onderwerpen aan te dragen voor de lokale
peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipLandvanCuijk maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Land van Cuijk en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Kermis’ en ‘Vaccineren’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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