Ziekenhuis Venray
Het huidige ziekenhuis in Venray is verouderd, om deze reden werden er vorig jaar
nieuwbouwplannen voor het ziekenhuis gepresenteerd. Echter, Viecuri en het Laurentius
ziekenhuis in Roermond zijn in overleg om met elkaar te gaan fuseren. Dit is één van de
redenen waarom de vorig jaar gepresenteerde nieuwbouwplannen van het ziekenhuis in
Venray vooralsnog worden uitgesteld. Afhankelijk van de mogelijke fusie wordt bepaald waar
welke zorg geleverd zal worden, vermoed wordt dat de gezondheidszorg voor de inwoners
van Venray anders wordt ingedeeld.

1 Ongeacht de toekomstige variant van het huidige
ziekenhuis. Welke afdelingen vindt u noodzakelijk op de
locatie van het huidige ziekenhuis in Venray?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=367)
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Op vraag "1 Ongeacht de toekomstige variant van het huidige ziekenhuis. Welke afdelingen vindt u
noodzakelijk op de locatie van het huidige ziekenhuis in Venray?" is het meest gekozen antwoord
(87%): "Poliklinieken voor specialistische zorg voor behandelingen binnen een spreekuur van een arts
(bijvoorbeeld poli voor bloedprikken of KNO-arts)".

Anders, namelijk:
























Alles
Alles moet blijven zoals het is en was.
Alles venray is groot genoeg
Cardiologie
Dagbehandelingen
De fusiedrang gaat ten koste van kwaliteit van zorg in gemeente, zorg word er niet beter van
de patiënt staat niet centraal echter de geldingsdrang van RvB, en specialisme
EHBO
EHBO post 24 uur
Gynaecologie
Het moet een volwaardig ziekenhuis blijven
Kinderafdeling
Kraam en kinderafdeling
Kraamafdeling
Kraamafdeling, kinderafdeling
Moeder en kind zorg
Mogelijkheden voor alternatieve medische behandelingen
Noodzakelijk!!! de 1e 3!!!
Preventie en nazorg
Radiotherapie
Regelmatig vervoer naar venlo
Rontgen onderzoek en wat ermee samenhangt
Uitgebreide Diagnostik mogelijkheden tbv specialisten en Huisarts en daarbij
behandelmogelijkheden in dagopnames
Venray met een verzorgingsgebied van zo,n 50.000 mensen moet een compleet ziekenhuis
hebben. De medische wereld moet hun deskundigen op verschillende locaties kunnen inzetten
en niet de clienten laten reizen naar het ziekenhuis.

Toelichting









Alles moet zo dicht mogelijk te benadereren zijn. Zeker nu dat de meeste mensen geen vervoer
hebben en het openbaar vervoer onberekenbaar is.
Alles wat het tegenwoordig is in een nieuw gebouw. Allleen met moeder en kind behAndeling
Bij operatiekamers bedoel ik dat voor operatieve ingrepen in dagbehandeling.
Bij operaties kun je dan wel denken aan specialismes per ziekenhuis zoals dat nu feitelijk al
gebeurt, bv de knie en heup operaties in Venray, hart-ingrepen in Venlo, enz.
De gemeente Venray moet een volwaardig ziekenhuis hebben. Het is een mooi en goede
verzorgt ziekenhuis waar de mensen ook recht op hebben.
Het moet gaan om de gezondheid zorg en niet alleen om geld te verdienen.
Het ziekenhuis in Venlo en Boxmeer ligt op afstand. Zeker voor ouderen en jeugdigen is dit erg
ver weg.
Huisartsenpost meer specialiseren.
Hulp moet 24 uur per dag beschikbaar zijn!
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Ik ben alleenstaand en dus is het wel fijn deze hulp nog te hebben
Ik weet niet zeker of met spoedeisende hulp hetzelfde bedoeld wordt als EHBO, want dat bedoel
ik eigenlijk, het is belachelijk dat je voor een hechting oid. naar Venlo of Boxmeer zou moeten, en
zeker als je iets ernstigers hebt waarbij snel handelen van belang is. Huisartsenposten zijn hier
ook niet op toegerust.
In feite alle afdelingen van een ziekenhuis. Venray met alle dorpen is groot genoeg voor een
volledig ziekenhuis. Alleen zeer gespecialiseerde ingrepen kunnen beter in daarin
gespecialiseerde ziekenhuizen plaats vinden.
Operaties voor kleine ingrepen, waarbij geen hoogwaardige nazorg nodig is.
Suggestief om in deze vraag ziekenhuis Boxmeer te noemen!!
Venray heeft behoefte aan een ziekenhuis wat volwaardige zorg biedt Vooral voor oudere of
hulpbehoeftige is venlo of boxmeer een crime
Venray heeft te weinig bestuurskracht laten zien, en laat de hele specialistische zorg afglijden.
Waarom geen betere invloed op poliklinische onderzoeken van velerlei aard. Dit moet blijven
en/of verbeteren!! Oncologie behandelingen moeten in Venray blijven. Hier ook voor strijden.
Venray is een veel te grote plaats om geen ziekenhuis te hebben. Voor mensen zonder auto, of
ouderen is een ziekenhuis buiten Venray een verschrikking.Ook als je opgenomen moet worden
in een ziekenhuis dan is het niet altijd mogelijk om op bezoek te gaan.
Voor mensen die geen eigen auto vervoer hebben is het belangrijk een ziekenhuis in Venray te
hebben en voor ouderen
Vooral voor chronische zorg is het belangrijk (na)zorg dichtbij te hebben, anders krijg je als zieke
er een probleem bij. De eerste lijn kan die extra nazorg nu al niet aan.
We hebben en krijgen steeds meer oudere mensen. Zorg dient dichtbij te zijn.
Wij willen gewoon een volwaardig ziekenhuis in venray
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1.1 Kunt u uw antwoord toelichten? (n=305)
Toelichting (70%):
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Aangevinkte items lijkt me evident voor een ziekenhuis
Afstand Boxmeer of Venlo is te ver voor Venray.
Afstand naar volgend ziekenhuis bij spoedeisende hulp is te ver.
Allemaal belangrijk voor Venray
Alles dicht bij huis
Alles voor het dagelijkse medische circuit
Alles wat er nu is behouden Roermond is te ver om te bereizen
Als ieder seconde telt ga ik niet naar roermond rijden
Als inwoners van Venray voor alle medische zorg buiten de eigen huisarts naar een andere plaats
moeten reizen, belast dat zeker hun leven: het reizen, de tijd. Zeker de oudere mens die is
aangewezen op derden zal dit merken. Ik acht Venray en haar kerkdorpen groot genoeg om de
basisvoorzieningen en als het kan nog wat meer, van een ziekenhuis in Venray te kunnen krijgen.
Als je voor een poli afspraak elke keer naar Venlo Boxmeer Roermond moet gaan de
vervoerkosten erg omhoog en nu kunnen de mensen zonder auto uit Venray ook makkelijk naar
hun zkh afspraaktoe en voor bloedrprikken wat niet op een buitenprik locatie kan moet je ook
weer erg ver rijden
Andere ziekenhuizen zijn te ver voor sommige mensen vooral ouderen
Anders te duur en inefficient. klein laten. complexe zorg naar grotere zkh
Anders vallen er veel doden.
Antwoord is duidelijk
Basiszorg dicht in de buurt is en blijft belangrijk. Ook als het na een zware operatie nog
ziekenhuiszorg nodig (niet complexe zorg )blijft, is het belangrijk dat mensen in hun eigen
omgeving die zorg kunnen krijgen en dat hun partners en/of anderen niet 25 km of meer moeten
rijden om hun zieke partner te bezoeken. Als Venlo samengaat met Roermond en een aantal
specialismen zijn niet meer vertegenwoordigd in Venlo dan betekent dat, dat je voor b.v. een
onderzoek (bepaald specialisme) meer dan 50 km moet rijden evenals voor een operatie en dat
dit ook geldt voor het bezoek. Mensen die afhankelijk zijn van anderen om op bezoek te gaan
wordt het nog moeilijker gemaakt om daar te komen, wat weer tot gevolg heeft dat mensen nog
meer geïsoleerd raken. Dit kan eenzaamheid nog meer doen toenemen, .
Basiszorg is belangrijk + SEH die missen we nu.
Behoud een zelfstandig ziekenhuis in venray
Behouden wat er is, is belangrijk voor de leefbaarheid van Venray
Belangrijk voor de klant. Het mort dichtbij en toegankelijk blijven Laat specialisten reizen en
niet de client. Multi functionele werkplekken Zowel voor poli als afdelingen. Werk Whois voor
Venray.
Ben van menig dat een plaats als venray een volwaardig ziekenhuis moet hebben
Bij ernstige problematiek is een groter ziekenhuis toch vereist
Bij ouderen is het vervoer dikwijls een probleem om ver gelegen ziekenhuizen te kunnen
bezoeken.
Boxmeer en Venlo zijn beiden plm 20 minuten rijden, ik vind dat er ten alle tijden een
huisartsenpost dient te zijn. Hierbij zou je een spiedeisende hulp kunnen combineren.
Centrumfunctie Venray voor regio moet deze voorziening bieden
Communicatie/overleg met alle partijen. de zorg moet voorop staan.
Dat we terecht kunnen voor geen ingewikkelde behandelingen
De 1e ziekenhuiszorg moet voor een stad als Venray behouden blijven.
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De concentratie op slechts enkele locaties is zeker niet goed. Te grote organisaties worden log,
hebben geen band met de patient etc. etc.
De gewone zorg moet dichtbij zijn
De huidige functies die het zkh nog heeft moeten zeker blijven. Dit met het oog op de vergrijzing,
waarbij er steeds meer mensen zijn aangewezen op zorg in de buurt
De regio Venray is groot genoeg om een volwaardig ziekenhuis te hebben
De rest heeft geen bestaandrechts meer is al verkocht in het verleden
De spoedeisende afdelingen, waar iedere seconde telt, moeten in Venray blijven.
Deze zijn voor veel mensen vaak nodig, het is niet wenselijk om voor ieder medisch klein iets
naar Boxmeer of Roermond te moeten
Directe hulp in de buurt
Directe zorg in de buurt
Dit is de basis die een ziekenhuis moet hebben
Dit is gewoon noodzakleijk je kan mensen niet lang laten rijden naar een plaats in de regio.
Dit is minimaal een vereiste wat een ziekenhuis kan bieden.
Dit is toch de goede bezetting van een ziekenhuis
Dit is toch wel heel belangrijk voor de Gemeente Venray
Dit zijn behandelingen op afspraak die vaak weinig tijd in beslag nemen. Het is dan prettig dat je
dit in eigen dorp kunt doen
Dit zijn irrelevante vragen voor de bevolking van Venray. Meer en meer worden er
kwaliteitseisen gesteld aan afdelingen van ziekenhuizen (afgelopen week nog was het vervallen
van SEH in streekziekenhuizen in de pers). Een ziekenhuisorganisatie is een bedrijf waarin de
sentimenten van de bevolking een ondergeschikte rol spelen.
Dit zijn meestal de eerste behandelingen doe je moet doen, en dat vind ik belangrijk. Voor
intensiever onderzoek kan men ook naar een groter ziekenhuis.
Dit zijn volgens mij essentiele afdelingen ,huisartsenpost mag ook, zoals nu, extern
Door leeftijd andere ziekenhuizen moeilijk bereibaat
Een basiszorg bereikbaar binnen 10 minuten. Zorg (spoedeisende) is anders belachelijk!
Een dermate grote plaats als Venray heeft een ziekenhuis nodig en het moet niet nodig zijn dat
inwoners bijna een half uur moeten rijden om bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Venlo of
Boxmeer te komen
Een direkte omgeving van bijna 50.000 personen vraagt om genoemde zaken.
Een eigen ziekenhuis in Venray
Een gemeenschap met 40.000 inwoners heeft recht op directe zorg en niet dat je 40 km moet
reizen, voor bezoek of controle.
Een gemeente met > 40000 inwoners verdient een klein, maar volwaardig ziekenhuis.
Een gemeente ter grootte van Venray heeft gewoon een ziekenhuis nodig!!!!
Een modern ziekenhuis is vooral een Diagnostik en behandelcentrum
Een plaats van 44000 inwoners moet toch een zieknhuis hebben met basis zorg
Een volledig ziekenhuis terug in venray
Een volwaardig ziekenhuis, mag je toch verwachten op een gemeente oppervlak net zo groot als
Amsterdam!
Een ziekenhuis moet volledig zijn, niet voor het een beschikbaar en het andere weer niet.
Een zo volwaardig mogelijk basis-ziekenhuis is in een plaats als Venray noodzakelijk.
Eerste lijn in venray.
Enkele zaken in venray laten zou fijn zijn.
Er had nooit een fusie met Venlo moeten plaatsvinden
Er hoort met zoveel inwoners gewoon een volwaardig zieknhuis te zijn
Er is een probleem bij geen zieken huis.
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Er wonen voldoende mensen in en rond Venray, om een volwaardig ziekenhuis te hebben
Er zijn altijd mensen die niet zover kunnen. En er moet in een spoedgeval snel gehandeld
kunnen worden, en dat is nu al niet het geval.
Er zijn veel meer oudere mensen en die hebben recht op zorg dichtbij
Er zijn voldoende ziekenhuizen in de regio
Erg belangrijk
Gelijkwaardig met huidige ziekenhuis maar compacter, efficiënter en een veel beter
georganiseerde huisartsenpost.
Gemeente Venray met meer dan 40.000 inwoners heeft recht op een adekwaat ziekenhuis.
Gewoon behoud van ziekenhuis
Gewoon het ziekenhuis in Venray moet blijven 🙏🙏🙏
Gezien de demografische ontwikkelingen lijkt het mij beter om dit soort zorg dicht bij huis te
houden. Daarnaast is er een groot verschil als je even naar een spreekuur moet of je naar Venray
kunt of naar Venlo of Boxmeer moet. Dat kost veel meer tijd.
Gezien de ligging van Venray is een streek ziekenhuis dringend gewenst
Gezien de oudere generatie lijkt mij het vervoer een probleem te worden.
Goed en volledig ziekenhuis
Grotere (regionale) ziekenhuizen kunnen zich beter specialisaties veroorloven omdat de
kundigheid van specialisten toeneemt naarmate zij hun specialiteit vaker uitoefenen. Bovendien
zijn bij het centraliseren over grotere regio's meer kostbare speciaal apparatuur te investeren.
Grotere ziekhuizen zijn in de buurt, maar voor poliklinische zaken is het wel fijn in de buurt een
ziekenhuis te kunnen
Heb graag hulp op korte afstand.
Het is belangrijk voor inwoners van Venray bij ziekenhuisopname er bekenden/familie op bezoek
kan komen die geen eigen vervoer hebben
Het is byzonder onpraktisch eerst met de bus naar Venlo te moeten gaan bij noodgevallen of
voor kleine onderzoeken/bezoeken van specialist voor korte gesprekken.
Het is erg belastend vooral voor ouderen om naar Venlo of Boxmeer te moeten ook mensen
zonder eigen vervoer hebben erg veel problemen hiermee.
Het is van de zotte als je een specialist nodig hebt dat je eerst 25 km moet rijden
Het is waardeloos dat zo'n grote plaats als venray geen EHBO post heeft
Het liefst zou ik een volwaardig Ziekenhuis terug willen. Zeker als Venlo met Roermond zou gaan
fuseren. Want ik stel me zo voor dat dan alle afdelingen enz verdeeld worden over Venlo en
Roermond. Dan blijft er op de duur niet veel meer zorg over in Venray .
Het wordt of een ziekenhuis of een Poliklinmiek en ik geef de voorkeur aan een ziekenhuis.
Het ziekenhuis hier is persoonlijker dan venlo
Het ziekenhuis in Venlo en Boxmeer ligt op afstand. Zeker voor ouderen en jeugdigen is dit erg
ver weg.
Het zou fijn zijn wanneer er ook operatiekamers etc. zijn maar dit acht ik niet noodzakelijk. Wel
zou het fijn zijn wanneer de poli’s hier blijven. Zodat je alleen bij operaties moet uitwijken buiten
Venray.
Hoog inzetten!
Iemand moet na een hartkatheterisatie nog zes uur nablijven. Als er dan veel spoedgevallen
tussenkomen, moet je ´-avond om tien uur toch weer even naar Venlo rijden om hem op te
halen. Ik kan dit nog wel, maar mijn man niet. In deze vergrijzing zullen zich wel vaker vervelende
situaties kunnen voordoen.
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Ik als EHBOer vind het belangrijk dat we binnen Venray ergens naar toe kunnen igv spoed of
nood hulp wat nu vaak niet het geval is buiten kantoortijden, waar door je vaak met de persoon
richting Venlo of Boxmeer moet uitwijken. erg jammer wacht rij bij huisartsenpost is vaak erg
lang soms ook te lang en alleen te bezoeken volgens afspraak. een spoed geval kun je nu
eenmaal niet plannen.
Ik denk dat t belangrijk is voor de regio Venray dat hier kleine ingrepen en behandelingen gedaan
worden omdat dat de reis tijd verkort en de regio is groot genoeg hiervoor.
Ik ga altijd naar Boxmeer
Ik ga voor optimale zorg
Ik heb me eigenlijk niet goed erin verdiept. Weet ook niet wat er nu allemaal aanwezig is in
Venray
Ik kan me voorstellen dat de rest van de behandelingen beter in Venlo thuis horen
Ik vind dat er een ziekenhuis in Venray moet zijn
Ik vind een ziekenhuis met alle faciliteiten
Ik vind het belangrijk dat Venray zijn ziekenhuis behoud.
Ik vind het belangrijk snelle zorg te krijgen
Ik vind het erg belangrijk dat er in de nabije omgeving een ziekenhuis is. Dit ook zodat het voor
bezoekers gemakkelijker is om op bezoek te gaan.
Ik vind hulp dichtbij uitermate belangrijk
Ik vind Venlo te ver weg. Boxmeer is weer een andere organisatie met eigen/andere belangen.
Ik vindt Boksmeer en Venlo veel te ver vooral voor mensen die geen auto hebben..en dan nog als
je echt met spoed voor je leven erg veel haast heeft zijn die gewoonweg veel te ver weg..en zo'n
grote stad heeft het hard nodig..ook met de omliggende wegen waar veel ongelukken
gebeuren..dus hup bouwen die handel met alles er op en er aan!
Ik werk zelf als verpleegkundige in de thuiszorg en vind het vooral voor mijn clienten erg lastig
dat de HAP niet meer in Venray aanwezig is en dat ze hiervoor naar Venlo moeten.
Ik wil graag de mogelijkheid hebben dat ik met spoed dicht in de buurt geholpen kan woeden
In venray is dit nodig , dichtbij.
Indien er geen volwaardig zekenhuis komt dan moet Venray aansluiting zoeken met Boxmeer en
Radbout Nijmegen
Ingrepen die poliklinisch kunnen
Is dringend noodzakelijk voor Venray en omstrken
Is het niet het ziekenfonds die hier de uiteindelijke rol in speelt? Fuseren met Boxmeer mocht
jaren geleden ook niet waar men de voorkeur aan gaf in Venray
Is nodig voor goede zorg . Anders worden die andere ziekenhuizen te groot
Ja met zoon grote gemeenten is het niet normaal dat er straks niets meer is
Ja, Waarom gaat /venray niet met Boxmeer samen. Dit is nog te handteren.
Je kunt bijvoorbeeld laagcomplexe zorg aanbieden in venray en midden en hoogcomplexe zorg in
venlo. Maar aangezien laagcomplex hoogcomplex kan worden kun je bijv niet zonder ic.
Kost weer miljoenen terwijl in de buurt 2 ziekenhuizen zijn
Kwaliteit, ervaring en de modernste apparatuur kun je uit kosten- en personele overwegingen
niet in elke gemeente handhaven
Liever één plek waar je altijd terecht dan een half ziekenhuis
Lijkt me belangrijkst..
Lijkt mij normaal in een vrij grote regio als Venray
Makkenlijk voor ouderen en licht letsel.
Meest gebruikte en dringend noodzakelijke hulp
Meest voor komende zorg vragen
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Met name spoedeidende hulp en poliklinieken vanwege afstand en reiskosten en
mogelijkhedenvoor patienten
Met spoed hoe dichter hoe beter
Minimale basiszorg is echt het minimale
Niet iedereen beschikt over een auto en dan zijn de andere ziekenhuizen ineens WEL ver weg!
Niet iedereen heeft vervoer om allertijden naar venlo of boxmeer te rijden wanneer hij zij
medisch hulp nodig heeft. Voor iemand die medisch hulp noodzakelijk is moet het niet moeilijker
worden!
Noodzaak in de buurt
Noodzakelijke eerste hulp en ook bereikbaar voor familie. Ook zinvol en bedrijfsefficient om niet
hele stukken te moeten reizen om wat testen te moeten dioen.
Nooit weg moeten halen wat eerst was. Venlo is te ver als je moeilijk ter been bent, en vooral
voor de oudere.
Nu moeten we lang wachten bij de huisartsenpost en worden daarna doorgestuurd naar
Boxmeer of Venlo, dan ben je snel 3 uur kwijt voordat ervresultaat is. Spreekuren voor bijv kno
etc zijn essentieel, niet iedereen heeft een auto en openbaar vervoer telt ook aan vooral voor
iemand die begeleiding nodig heeft.
Om dat het .ziekehuis een grote rolspeelt ln de omtrek .
Op basis van gevoel.
Operatie en intensive care horen bij elkaar
Operatiekamers handhaven voor ingrepen in dagbehandeleing
Poliklinieken besparen veel tijd en geld als ze dichtbij zijn
Poliklinieken etc.:Waar moeten mensen zonder auto anders naar toe?
Qua inwoneraantal van de gemeente Venray moet het een eigen ziekenhuis hebben. Andere
locaties te ver..
Realistisch omgaan met de budgetten
Se en huisartsenpost belangrijk miet te ver weg
SEH dient in directe omgeving te zijn
Snel antwoord
Specialistische zorg kan in grotere ziekenhuizen
Spoedeisende hulp is nu niet nabij. Voor ouderen zijn bovengenoemde afdelingen fijner om
dichtbij te hebben
Spoedeisende hulp kan levens redden, poliklinieken zijn vooral voor de ouderen beter bereikbaar
Spoedeisende hulp op locatie wenselijk evenals de overige genoemde punten
Spoedeisende zorg goed bereikbaar houden
Spoedzorg en poli's om vooral de oudere bewoners te ontlasten
Toch gek ziekenhuis hebben en voor een akke fietje naar venlo.
Uitstroom uit Venray lager voorzieningen niveau Venray niet gewenst.
Veilig gevoel, lekker dicht bij huis
Venray aggl. is meer dan groot genoeg voor een ziekenhuis
Venray heeft als plaats dit te bieden; los van de plannen van Venlo
Venray heeft een eigen ziekenhuis nodig, want in Venlo worden veeeel te veeel fouten gemaakt.
Venray heeft een ziekenhuis nodig gezien het aantal inwoners en in geval van spoed telt iedere
minuut.
Venray heeft gewoon een ziekenhuis nodig
Venray heeft recht op een vlwaardig ziekenhuis
Venray is groot genoeg voor een eigen ziekenhuis
Venray is groot genoeg voor een groot ziekenhuis met alle afdelingen
Venray is groot genoeg voor eigen voorzieningen
8








































Venray is groot genoeg, met al die omliggende dorpen
Venray is groot genoeg. Belachelijk dat we naar Venlo moeten gaan
Venray is te groot om afhankelijk te zijn van Boxmeer of Venlo. En beide zijn daardoor gewoon
te ver weg!! De accommodatie is er altijd geweest. Behouden of vernieuwen/aanpassen.
Venray is te klein voor volwaardig ziekenhuis.
Venray moet een volwaardig ziekenhuis houden
Venray MOET ziekenhuis hebben. Niet alles naar Venlo.
Venray verdient een VOLWAARDIG ZIEKENHUIS
Venray verdient kwa inwondersaantal een volwaardig opererend ziekenhuis.
Venray wordt steeds groter, dus specialistische zorg in de buurt is wenselijk.
Venray ziekenhuis moet blyven
Venrayse mensen hebben recht op ziekenhuiszorg in onze gemeente.
Vergrijzing legt een toenemende druk op de zorg, juist omdat de mobiliteit dan afneemt moet de
zorg toegankelijk blijven!
Vind al langer belachelijk dat alles naar Venlo gaat, fusie met Boxmeer was beter geweest, zeker
met de radboud op de achtergrond
Vind dat er voor het grote gebied Venray en kerkdorpen een volwaardig ziekenhuis moet zijn in
Venray.
Vindt dat dit in z'n grote gemeente toch hoort
Volgens mij wonen er genoeg mebsen in deze regio voor een zkh
Volwaardig ziekenhuis dat bestaansrecht heeft.
Voor de ouder wordende bevolking is een compleet ziekenhuis dichtbij steeds belangrijker
Voor de ouder wordende inwoner van Venray zou dit een goede ontlasting zijn.
Voor de rest is het te klein, dus geen kwaliteit
Voor een plaats met zo’n 40000 inwoners is een volwaardig ziekenhuis een must!!!!!
Voor goede zorg wil ik best naar Venlo of Boxmeer. Voor de meer acute zaken ben ik liever snel
bij een arts.
Voor grote operaties kan je best naar andere ziekenhuizen in de buurt
Voor HAP naar Venlo s'nachts voor alléénstaanden zeer moeilijk te regelen
Voor kleinere ingrepen en spoedhulp
Voor langdurige behandelingen is het zinvol voor de patiënt om de zorg dichtbij huis te hebben
Voor sommige mensen is Venlo echt te ver. Zeker als ze regelmatig naar het ziekenhuis toe
moeten.
Voor spoedeisende hulp moet de locatie snel bereikbaar zijn. Voor b.v. bloedprikken moet het
niet nodig zijn om naar een andere locatie te moeten.
Voor zo'n grote plaats als venray is een ziekenhuis onmisbaar !!!
Vooral beschikbaarrheid in de regio voor ouderen en kwetsbaren is van belng.
Voornamelijk spoedeisende hulp vind ik belangrijk, aangezien hier vaak haast bij zit. Op en neer
naar Venlo rijden kan dan al te lang duren. Verder zou een poli voor bloedprikken moeten
blijven. Op en neer naar Venlo reizen voor 'slechts' even bloedprikken is ver.
Voorzieningen van heden zeker handhaven
Waarom kan Venray geen volwaardig ziekenhuis hebben
Waarom moeten we zo ver als we hier ook een ziekenhuis hebben
Wat in boxer kan moet in Venray ook kunnen
We moeten er vooral niet voor kleine dingen op achteruit gaan we hebben in het verleden al
heel veel in moeten leveren
We moeten terug naar het oude zodat wij niet uit hoeven wijken naar Venlo of Boxmeer. Seh
moet terug in Venray
Zeer belangrijk, goede zorg dichtbij
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Zeker voor spoedeisende hulp mag een ziekenhuis geen 20 min rijden zijn.
Zie bij extra toelichting.
Zie boven (2x)
Zie toelichting boven. Verder is het zo dat vooral ouderen verder gelegen ziekenhuizen in de
toekomst nauwelijks meer zullen kunnen bereiken,. Deels omdat ze zelf geen auto hebben of
niet meer mogen rijden ( dementie, behandelingen) en deels omdat kinderen verder weg wonen
of geen vij kunnen krijgen. Wie zorgt ervoor dat deze mensen in een verafgelegen ziekenhuis
komen?
Zie toelichting hierboven
Ziekenhuis dichtbij, waarom zou dat zover weg moeten liggen
Ziekenhuis is al ter ziele en komt nooit meer terug. Dat HAP en spoedeisende hulp al weg zijn uit
Venray is onverantwoord en gaat onnodig mensenlevens kosten
Ziekenhuis weg betekent voor de inwoners extra kosten voor ziekenhuisbezoek niet alleen voor
patiënten maar ook voor bezoekers. ..
Ziekenhuiszorg is erg belangrijk voor Venray en omgeving
Ziekenhuiszorg zou in Venray fijn zijn
Zoals het er nu ook aan toe gaat doorgaan
Zodat je niet voor iedere controle naar venlo hoeft
Zonde dat je nu overal voor naar boxmeer of Venlo moet
Zorg dient kortbij te zijn maar wel betaalbaar
Zorg gaat meer centraliseren en ik denk dat goede zorg in de regio dichtbij ook voor handen is.
Zorg in de nabijheid van de woonplaats kan levens redden en maakt het voor een ieder mogelijk
om die zorg ook te krijgen, ongeacht vervoersmogelijkheden en/of leeftijd en/of handicap.
Zorg in nabijheid is zeer belangrijk. Gezien de toekomst, steeds meer ouderen, is makkelijke
bereikbaarheid zeer wenselijk.
Zoveel inwoners en dan GEEN zelfstandig ziekenhuis. Dat kan en mag niet !!!!
Zoveel mogelijk zorg dicht bij de mensen (2x)

Weet niet (30%)
Toelichting
Toelichting: 



Dat is belangrijk
Dit zijn de belangrijkste fade linger voor directe zorg. Voor de andere is Boxmeer
e.a dichtbij genoeg
Venray en omgeving is groot genoeg om eigen voorzieningen te hebben
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2 Wat is volgens u de beste optie voor een toekomstige
variant van het huidige ziekenhuis in Venray?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43%

(n=350)

39%

4%
Geen, ziekenhuizen
Het huidige
Een nieuw gebouw
als bijvoorbeeld ziekenhuisgebouw
laten bouwen
Boxmeer, Venlo of
opknappen
Helmond zijn
dichtbij genoeg

7%

6%

Andere optie

Weet niet

Op vraag "2 Wat is volgens u de beste optie voor een toekomstige variant van het huidige ziekenhuis
in Venray?" antwoordt 43% van de respondenten: "Het huidige ziekenhuisgebouw opknappen".

Andere optie, namelijk:






















De huidige ziekenhuis situatie in Venray handhaven, in huidige gebouw of in nieuwbouw.
Dit is niet te beantwoorden zonder kosten plaatje
E
Een gezondheids- centum waar mensen gezond kunnen worden en niet ziek.
Een nieuw ziekenhuis bouwen in de buurt van de snelweg, en dit gebouw verbouwen voor
ouderen
Een nieuw ziekenhuis dat beeld heeft van de toekomst. Nu is het zo dat vooral aannemers kijken
naar het nu. Deskundigen moeten kijken hoe flexibel zo'n ziekenhuis kan worden gebouwd en
ten alle tijden simpel is aan te passen naar nieuwe ontwikkelingen/ lees
verbeterbehandelmethoden.
Een nieuwbouw m et alle huidige functies en eventueel een zorghotelfunvtuue
Een verouderd gebouw renoveren is meestal duurder dan nieuwbouw
Een volwaardig ziekenhuis, zo niet dan gaan de mensen toch naar Boxmeer.
Een zorggebouw voor Venray
Er zal gekeken moeten worden wat de beste en goedkoopste mogelijkheid is: verbouwen of
nieuwbouw
Fusie met Boxmeer en weg met Venlo
Geen ziekenhuis
Gezondheidscentrum waar patiënten gedifferentieerde zorg kan krijgen
Huidige gebouw opknappen of nieuwbouw ? Ik zou zeggen wat het goedkoopste is .
Kijken wat het meest rendabel is, maar zeker hier blijven.
Kijkend naar de kosten heb ik daar geen inzicht in. Ik zou voor de goedkoopste, beste oplossing
kiezen.
Meerdere opties mogelijk. Maar wel een ziekenhuis in venray
Nieuw gebouw net buiten Venray kern, huidig pand afbreken of verkopen incl gtond
Oude gebouw kamerverhuur appartementen.
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Plaats en gebouw zijn voldoende voor Venray. Opknappen is noodzakelijk
Uitrekenen wat efficiënt is
Venray heeft gewoon een ziekenhuis nodig. Of opknappen of een nieuw gebouw als dat
goedkoper is maar wel echt in Venray's belang (niet Venlo's belang)
Verhuren aan buitenlandse werknemers , ik wil het wel huren
Wat het goedkoopst is.
Zie vraag 1
Ziekenhuis en zorghotel bij elkaar.
Ziekenhuis moet zowiezo blijven
Ziekenhuis voor directe behandeling. Voor grote operaties kunnen we naar Venlo en Nijmegen of
Helmond.

Toelichting
Het huidige
ziekenhuisgebouw
opknappen









Een nieuw gebouw
laten bouwen











Alleen opknappen als dat voor de poliklinieken en dagbehandeling nodig is.
Dus niet streven naar een ziekenhuis met klinische functies. Nieuwbouw
lijkt mij niet nodig.
Het ziekenhuis ziet er naar mijn mening nog heel goed uit. Als je op
sommige afdelingen in Venlo of in Roermond komt, lijken die eerder aan
vervanging toe dan de afdelingen in het Venrayse ziekenhuis.
Het ziekenhuis ziet er nog prima uit, Aanpassen daar waar nodig is meer
als voldoende
Ik ben van mening dat met aanpassen van het huidige gebouw alle
voorzieningen kunnen worden aangebracht waarbij het gebouw een
upgrade krijgt naar de moderne tijd. Ik ben ook van mening dat dit een
stuk goedkoper is.
Sloop en nieuwbouw is m.i. te kostbaar.
Ziekenhuis icm zorgtaken bij kortdurende ziekte voor mensen dieniet thuis
kunnen blijven
Dat kan een stuk kleiner en moderne middlemen gemakkelijk worden
Den nieuwe kleiner ziekenhuis is een m ust.N Het huidge ziekenhuis is
verouderd.En een opvang voor mensen megt een handicap., een
z.g.Zorghotel
Dit gebouw is oud en onuitnodigend. Als je kijkt naar uden of boxmeer dat
zijn mooie gebouwen waar je niet 1.2.3 voelt alsof je in een vervallen
gebouw loopt waar ziekte heerst.
Er moet ook snelle hulp kunnen worden verleend voor de inwoners van
zon grote gemeente als Venray. zeker metde vergrijzing .
Het ziekenhuis is ca. 48 jaar oud en stamt uit een tijd dat ziekenhuiszorg
compleet anders was dan nu. Er wordt in deze tijd zoveel mogelijk
poliklinisch gedaan en de ligtijden worden zo kort mogelijk gehouden. Veel
ruimten in het ziekenhuis staan leeg of worden nauwelijks gebruikt. Ik vind
echter dat Venray wel een ziekenhuis moet houden. Daarom een nieuw,
doch wel kleiner ziekenhuis, waarbij ik tenminste goede en voldoende
poliklinieken belangrijk vind.
Het ziekenhuis wat er nu staat is verouderd kan er nu een iets wat past
voor de gemeente gebouwd worden hoeft dus ook niet groots te zijn.
Kan een afgeslankt gebouw zijn maar wel met alle facilieteiten
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Weet niet







Lastig om te zeggen, weet niet wat de kosten zijn voor de verschillende
opties.Zou ook in de overweging meegenomen moeten worden,
Venray is qua inwoner aantal groot genoeg voor een permanent
ziekenhuis.
Waarschijnlijk wordt dat een polikliniek met ondersteunende afdelingen
als een rontgen en laboratorium. Geen klinische afdelingen en geen OKcomplex.
Wat financieel het beste is
Ik heb geen idee wat uiteindelijk duurder is. Verbouwen of nieuwbouw.
Ik kan qua kosten hier niet over oordelen. Opknappen van het bestaande
gebouw zou ik geen probleem vinden
Ik vind het voor mij als participant niet duidelijk genoeg wat de voor- en
nadelen zijn.
Lijkt me beter dat een bouwkostenbureau de alternatieven van ver- of
nieuwbouw uitzoekt.
Zal mede afhankelijk zijn van het kostenplaatje of renoveren of nieuwbouw

13

Waar welke specialistische zorg geleverd zal worden in de toekomst is nog niet bepaald, dit is
ook mede afhankelijk van de fusie. Voor specialistische zorg zijn een bepaalde schaalgrootte
en focus nodig, dit zijn o.a. vereisten van de inspectie, beroepsverenigingen en
zorgverzekeraars.

3 Stel dat in de toekomst niet alle specialistische zorg in
Venray wordt geleverd. Naar welk ziekenhuis gaat u dan?
60%

(n=352)

53%

50%
40%
30%

21%
7%

1%

0%

6%

4%
Weet niet

3%

Ander ziekenhuis

5%

Laurentius ziekenhuis
Roermond

10%

Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis Nijmegen

20%

Viecuri Medisch
Centrum Venlo

Radbouwd UMC
Nijmegen

Elkerliek Ziekenhuis
Helmond

Maasziekenhuis
Pantein Boxmeer

Geen voorkeur

0%

Op vraag "3 Stel dat in de toekomst niet alle specialistische zorg in Venray wordt geleverd. Naar welk
ziekenhuis gaat u dan?" antwoordt 53% van de respondenten: "Maasziekenhuis Pantein Boxmeer".

Ander ziekenhuis, namelijk:




















Advies arts
Afhankelijk van de diagnose, niet specialistisch Boxmeer en anders naar het ziekenhuis met de
beste specialistische zorg.
Ben daar al bij diverse specialisten in behandeling
Bernhoven Udent
Catharina Eindhoven
Daar waar men de meeste kennis in huis heeft.
Daar waar voor dat moment de beste specialisatie is.
Dat bekijk ik dan wel. het ziekenfonds bepaalt alles.
Dat zal verschillend zijn
Eindhoven en Uden staat ook goed aangeschreven, heb ik vernomen. En in afstand maakt het
niet veel uit.
Ik ga op zoek naar de beste deskundigheid.
Is afhankelijk van de kwaal en welk ziekenhuis hierin gespecialiseerd is
Ligt aan de ziekte.
Ligt aan specialisme en reputatie.
Maasziekenhuis in combination met Radboud UMC
Mmc in eindhoven
Of venlo of boxmeer
Venlo of Boxmeer
Via sana voor speciale operaties
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Wij zijn gericht op Boxmeer en Nijmegen , omdat familie daar woont

Toelichting
Geen voorkeur



Dat is afhankelijk van welke specialistische zorg nodig is, de meeste
ziekenhuizen zijn goed gespecialiseerd in bepaalde zorg en in andere minder.

Maasziekenhuis
Pantein Boxmeer





Doe ik nu al, heb slechte ervaringen met Venlo
Ik kom er al met enige regelmaat. Het is een fijn overzichtelijk zkh.
Ik zou niet weten waar ik anders naar toe moet gaan, Ik vind de afstand van
een ziekenhuis zeer belangrijk. Gelukkig niet voor alles. Ik vind dat de meest
normale zaken opkorte afstand berdiend moet kunnen worden.
Natuurlijk afhankelijk van soort specialisme na boxmeer radboud Nijmegen
Uit eigen ervaring weet ik dat Boxmeer een kwalitatief goed ziekenhuis is en
er is bovendien een samenwerking met Radboud UMC. De afstand VenrayBoxmeer is ideaal en ook Radboud is dicht in de buurt. Ook uit eigen
ervaring weet ik dat Radboud een prima academisch ziekenhuis is.
Veel persoonlijker
Venlo blijft ook een optie, voorkeur gaat uit voor boxmeer
Venlo is niet plezierig om te verblijven, b.v. verpleegkundigen kunnen geen
nederlands, wel dialect.
Waarom mag men maar een kiezen?
Ziekenhuizen in Linmburg zijn gericht op Limburgers met een Limburgse
mentaliteit. Een groot deel van de Venraynaren spreekt geen dialect. Toch
wordt je zo aangesproken in de ziekenhuizen.










Elkerliek
Ziekenhuis
Helmond




Afhankelijk van gezochte zorg, helmond of boxmeer
Jongens!!! Radboud schrijf je zonder w!!!!

Radbouwd UMC
Nijmegen



Hoor nog steeds slechte verhalen over Venlo

Viecuri Medisch
Centrum Venlo






Afhankelijk van het soort specialisme.. Het vervelende van Venlo en
Roermond is dat je in het dialect aangesproken wordt. Vreselijk
Als er zorg vanuit Venlo naar Roermond verplaatst wordt ga ik naar
Boxmeer.
Het is voor mij Venray in samenwerking met Venlo of voor alles naar
Boxmeer
Als Venray blijft samenwerken met Viecuri naar Venlo en anders naar
Boxmeer
Gewoon het best bereikbare en omdat je nu de dokters kent waar je mee te
maken hebt zou dat in eerste instantie mijn keuze zijn
Ik zou liever naar boxmeer willen. Maar het beste is natuurlijk gewoon
Venray
Indien ik naar Roermond zou moeten dan naar Boxmeer
Is voor mij het meest bekende terrein




Afhankeluk waar de beste zorg wordt geleverd.
Bijvoorbeeld voor kanker naar het Radbouwd. poliklinische hulp naar Venlo.







Ander ziekenhuis,
namelijk:
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Weet niet





Dan ga ik kijken waar de wachtlijsten hetvkortst zijn of welk ziekenhuis beste
naam heeft voor het betreffende specialisme.
Elke vorm van nood zorg is uniek dus niette plannan vooraf.
Ligt er aan.
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4 Hoe belangrijk vindt u het behoud van het ziekenhuis in
Venray voor de gemeente Venray?

(n=353)

80%
69%

70%
60%
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30%

20%
20%
8%

10%

3%

1%

0%

Onbelangrijk

Zeer
onbelangrijk

Weet niet

0%
Zeer belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Op vraag "4 Hoe belangrijk vindt u het behoud van het ziekenhuis in Venray voor de gemeente
Venray?" antwoordt 89% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 4% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (69%) is: "Zeer belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer
belangrijk















De bereikbaarheid van ons als ouderer boven de 65 jaar
De regionale functie is belangrijk
Dichtbij huis als het kan, zeker omdat mensen steeds ouder worden
Een ziekenhuis is een voorziening van hoog niveau en die wil je niet graag kwijt
als inwoner, tenzij het kostentechnisch gewoon niet haalbaar is, maar dat
betwijfel ik. Ik heb meer de indruk dat men door de fusie tussen Venlo en
Roermond eigenlijk van Venray af wil.
Ik betaal graag wat meer om deze zorg in de buurt te houden.
Ik denk dat er veel ongelukken komen doordat er geen ziekenhuis in de buurt is.
Venray naren zijn geen Venlo naren.Er is een duidelijk verschil in benadering door
de verpleging.
Ik vind dat er in Venray een ziekenhuis moet zijn
Ik vind dat Venray een goed ziekenhuis verdient, De service is in Venray altijd
zeer goed geweest. Dat willen we behouden. Denk eens aan de omegveing v an
Venray.
Als ik een ongeval heb en m oet dan naar Floermond of Ven lo afreizen?Dat kan
toch niet.
Ik vind het onacceptabel dat je voor elke kleine ingreep of behandeling, bijv.
bloedprikken naar een andere plaats zou moeten. Dat geldt zeker voor mensen
op leeftijd, en mensen met jonge gezinnen.
Je zult maar bijna tachtig zijn en totaal afhankelijk zoals mijn vrouw en ik zelf
Niet alleen belangrijk voor Venray, maar zeker ook voor Horst aan de Maas.
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Belangrijk




Zeer
onbelangrijk



Pasnog meegemaakt dat het soms snel moet gaan en dan is Venloos ch nog ver.
Daarom moet Venray ook spoedeisende hulp weer gaan leveren vind ik.
Venray zonder ziekenhuis is niet voor te stellen. Je zou maar een hersenbloeding
krijgen....voor dat je in Maastricht bent, ben je al dood.
Werkgelegenheid. Venray is een grote gemeente. Goed bereik. Ziekenhuizen kan
alle basiszorg doen en van daaruit bericht kinken waar welk specialisme verder
de behandeling kan of dient uit te voeren. De inspectie dient te luisteren naar
mensen en niet alleen met de beperkte geldkraan werken. Daarnaast veel meer
aan communicatie doen wanneer die verbeterd levert dat goedkopere en
betaalbare zorg op en kun je dat geld ook gebruiken voor kleinschaligheid.
Ziekenhuizen moeten hier veel meer voor gaan staan
Zie 1,1
Belangrijk voor de poliklinische functies en dagbehandeling. Niet voor klinische
functies.
Er van uitgaande dat hiermee een afgeslankte vorm van ziekenhuis bedoeld
wordt.
Kwaliteit, expertise, moderne apparatuur gaan duidelijk voor afstand. Afstanden
naar Boxmeer, Venlo etc. zijn makkelijk te overbruggen. Voor nog meer
specialistische zorg gaat kwaliteit altijd voor. Grotere afstanden zijn dan een
relatief klein probleem.
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Tot slot, het gemeentebestuur van Venray vertegenwoordigt onder andere het belang van de
Venrayse inwoners als het gaat om de toekomst van het ziekenhuis in Venray.

5 Wat zou u het gemeentebestuur willen meegeven in de
gesprekken met Viecuri?
50%

(n=334)

46%

45%
40%
35%
30%
25%

24%
19%

20%
15%

11%

10%
5%
0%
Ga zo door

TIP:

Ik wil ze niets meegeven

Weet niet

Op vraag "5 Wat zou u het gemeentebestuur willen meegeven in de gesprekken met Viecuri?"
antwoordt 46% van de respondenten: "TIP:".

TIP:


















Actie ondernemen
Actie ondernemen en geen afwachtende houding nemen
Actief beleid voeren
Alles aan doen om voldoende afdelingen in Venray te behouden.
Anders vertrekt veel naar Boxmeer. Zie geboortekliniek.
Behoud van het zh, zeker voor de ouderen van venray
Behoudt het zh voor Venray !! Waar we trots op mogen zijn
Belang van de burgers
Benadruk te ouderen, de mensen die slecht ter been zijn en moeilijk kunnen reizen. Een
ziekenhuis ver weg gaat drempels verhogen en kan wellicht op termijn zelfs levens kosten.
Besef als gemeente dat je verantwoordelijkheid draagt tegenover je gemeenschap en dat deze
niet in steek wordt gelaten door een stelletje zg. visionairs die alleen naar getallen kijken en
totaal geen notie willlen hebben over menselijke gedachten.
Blijf doorgaan met het benadrukken van het belang van een volwaardig ziekenhuis in Venray
Blijf goed volgen, vaak niet duidelijk wat gemeente bestuur doet.
Blijf strijden voor behoud en toon aan dat er behoefte aan is. Tevens is decentralisatie niet
efficient en veel te duur.
Boud voor Venray een ziekenhuis
Dat concentratie van de medische afdelingen niet goed is voor de patient. Echter een fusering
van de overhead kan makkelijk. Een ziekenhuis hoort makkelijk bereikbaar te zijn voor iedereen.
De bereikbaarheid (Venlo, Boxmeer, Helmondvoor veel mensen is slecht
Dat het ziekenhuis compleet opnieuw gebouwd wordt
Dat Viecuri de morele verplichting heeft de Venrayse gemeenschap directe zorg te bieden
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Dat ze alles doen om weer een volwaardig ziekenhuis in Venray te krijgen
Dat ze eens goed na moeten denken hoe de oudere mensen in de toekomst naar een ziekenhuis
buiten venray moeten. Is niet te doen en niet te betalen. Dus...........geef Venray een volwaardig
ziekenhuis !!!!
Dat ze Viecuri moeten adviseren niet hun clientèle in het Noorden te schofferen.
Dat ze zelf maar eens goed moeten nadenken gewoon blijven
Dat ze zich sterk maken voor behoud van het ziekenhuis
De belangen van de inwoners voorop te stellen. T is n prima ziekenhuis
De druk erop houden
Denk aan de belangen van de inwoners van Venray. Niet alleen aan geld
Denk aan de mensen van Venray en omstreken
Denk aan inwoners die geen eigen vervoer hebben en ook minder mobiel zijn
Denk vanuit je hart en niet vanuit economisch oogpunt. ooit krijgen we er allemaal mee te
maken voor onszelf of onze naasten en pas dan zie je wat het verschil maakt.wel of geen
ziekenhuis in venray
Dit is verdomd Belangrijk!!!!!!!!!
Doe er alles aan om het te behouden, en hou rekening met degene die geen eigen vervoer
hebben.
Doe er alles aan om het ziekenhuis voor Venray te behouden
Duidelijk maken dat heel mensen voor Maasziekenhuis Boxmeer zullen kiezen
Een compact goed ingericht ziekenhuis noodzaak is voor de regio functie van Venray.
Eisen stellen desnoods via de zorgverzekeraars.
Focus op behoud van minimaal pakket aan basisvoorzieningen
Ga er voor, de oppervlakte van de Gemeente als de Gemeente Amsterdam
Ga in gesprek met de bevolking
Ga voor ziekenhuis en zorghotel bij elkaar
Geef niet toe.
Geen fusie met Laurentius ziekenhuis. Slecht ziekenhuis!
Geld alleen is niet de reden voor behoud of bouw van een ziekenhuis. Het gaat om ZORG!
Geld vrij maken om het ziekenhuis te behouden het heeft immers ook een sociale functie voor
Venray en omgeving
Gemeente bestuur is niet sterk genoeg niet capabel om dit te winnen. Ze huren wel weer een
buro in om een mening hierin te geven. Gemakkelijk om je steeds achter een z.g. duur buro te
kunnen verschuilen . Dat zegt alles van het gemeentebestuur. Veel woorden weinig inhoud.
Gezondheidszorg dichtbij is voor mensen heel belangrijk
Ha een nieuw ziekenhuis bouwen, zorg dat er een transferafdeling komt voor mensen die op de
wachtlijst voor verpleeghuis staan!!! We hebben niets in Venray waar de zieken ouderen de dupe
van zijn
Haal een spoedeisende hulp post terug in venray
Hardere eisen stellen, venray is groot genoeg voor een ziekenhuis
Heel sterk belang van bevolking uitdragen desnoods met vuist op tafel
Het gemeente bestuur moet zich veel harder inzetten voor realisering van een volwaardig
ziekenhuis in Venray.
Het ziekenhuis moet gewoon blijven
Het ziekenhuis Venray is in het verleden door de politiek verkwanseld. Dit soort enquetes geeft
de goedgelovige burger van Venray het idee dat er misschien een nieuw ziekenhuis komt maar
dat is natuurlijk niet zo. Deze enquete is alleen maar een fopspeen.
Hou een ziekenhuis in Venray, maar ga geen garantie stelling aan
Houdt de vinger aan de pols.geen mosterd na de maaltijd............
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Houdt het aanbod in het Venrays ziekenhuis zo uitgebreid mogelijk, maar zorg daarnaast voor
goed vervoer, op alle tijden, voor oudere en allleenstaanden die geen eigen vervoer hebben.
Uiteindelijk valt en staat goede zorg met beschikbaarheid en bereikbaarheid!
Houdt veiligheid zorg en werkgelegenheid in Venray. Zeker gezien de vele werknemers werkzaam
in Venray (calamiteiten )
Ik zou als gemeente wat agressiever aan de bel trekken
Indien mogelijk, eis dat het ziekenhuis in Venray blijft
Indien Viecuri Venray laat bengelen dan met Maasziekenhuis in gesprek voor samenwerking in
Venray
Indien Viecurie niet Meer wil investeren ga dan in ze met een ander ziekenhuis, bijvoorbeeld
Radboud UMC en Maasziekenhuis
Kan het ziekenhuis wellicht eindelijk ook per OV bereikbaar worden? (F)OEI ! !
Kijk eens hoe ze de opname voor ok doen in CZE. Fantastisch!
Kijk voor samenwerking met bv een zorggroep zoals het nu ook is met de grz Beukenhof
Kleine ingrepen en poli handhaven. er zijn nu al weer poli in panningen en horst dus hier
handhaven. kleine klinische en poli ingre[pen in venray. Moeten echter artsen dit ook willen.
daar zit het grootste probleem.
Kleinschaligheid en directe betrokkenheid bij een patiënt is het allerbelangrijkste. Geen nummer
/ alleen maar dossier zijn.
Knoop snel doorhakken. Nieuw ziekenhuis moet er zonder voorwaarden komen.
Laat een volwaardig ziekenhuis bestaan aub !!!Er zijn ook mensen die GEEN auto of GEEN
rijbewijs hebben, denk daar ook aan !!
Laat eens horen dat Venray een ziekenhuis moet hebben,en niet je en amen zeggen
Laat het niet teveel geld kosten!!
Laat medewerkers mee groeien met de schaalvergroting. De schaal is groter dan Venlo.
Laat verzekeraars niet bepalen welke medische zorg wij krijgen, zij bepalen al te veel te veel.
Leg de nadruk op de vergrijzing en toon aan dat er mogelijk patienten voor een ander ziekenhuis
kunnen gaan kiezen. Boxmeer wordt steeds populairder.
Liever kwaliteit of grotere afstand dan een streekziekenhuis dichtbij.
Liever niet samen werken met Venlo
Luister goed naar Ester Hoppereijs, die heeft visie hieromtrent
Luister naar en vertegenwoordig de burgers!!
Luister naar de burger
Maak er heel veel werk van, desnoods met financiële bijdrage. Het gaat financieel goed met
Venray.
Maak je ersterker voor en onderneem progressief iets
Maak je hard voor t belang van t behoud van de basu s functuues van t ziekenhuis!
Maak je sterk en vecht voor het behoud ziekenhuis Venray
Maak je sterk voor behoud van het ziekenhuis
Maak je sterk voor het ziekenhuis.
Maak je sterk voor ziekenhuis venray
Maak jullie hard voor een goed ziekenhuis in Venray
Maak u sterk voor uw gemeente en haar inwoners.
Maak voor jezelf een keuze als je in Venray woond,wat je voor jezelf en je familie het beste
acht!!
Maak ziekenhuis Venray rendabeler door goede poli en of behanding afspraken te maken.
Maximaal op behoud inzetten.
Meer actieve benadering voor behoud en frequent overleg met bestuur VieCuri
Meer drukztten om het ziekenhuis in uitgebreide vorm te realiseren
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Na de fusie tussen Venray en Venlo, heeft Venlo wel verplichtingen.
Neem met nee geen genoegen.
Niet alles draait om het geld maar om het welzijn van de (venrayse) mensen
Niet te hoog inzetten; specialistische kennis is niet realistisch in een klein streekziekenhuis
Nog beter hun best doen
Onderneem actie
Onderzoek welke mogelijkheden er nog meer kunnen komen in dit gebouw en voeg functies
samen. Fuseren met het Laurentius of bijvoorbeeld fuseren met andere zorginstellingen waarbij
met name de ouderenzorg en jeugdzorg een plek krijgen
Openheid van het overleg . communicatie met bewoners van Venray e.o.
Opkomen voor belangen van bewoners
Opkomen voor inwoners Venray en omgeving !!
Overschat de regiofunctie van Venlo niet. kleinschaligheid wordt gewaardeerd. veel mensen
kiezen daarom al snel voor boxmeer. venray heeft ook bestaansrecht.
Pleit ervoor dat de inwoners van Venray in de toekomst niet snachts 25 km moeten rijden als ze
zo ziek zijn dat ze gebruik van de huisartsen post moeten maken
Pleit voor behoud ziekenhuis,zonder ziekenhuis is Venray weer een stap verder naar niets.
Pleit voor het blijven van het ziekenhuis in Venray, ook de huisartsenpost kan gehuisvest worden
in het ziekenhuis.
Poliklinieken voor bezoek aan specialist behouden, al het andere is meer specialistisch beter om
te concentreren op een locatie
Poliklinieken zijn qua frequentie bezoek wel wenselijk ivm kortere reistijd
Poot stijfhouden en eisen dat er een nieuw ziekenhuis komt
Proactief handelen.
Probeer een ruime polikliniek binnen te halen. VieCuri levert een goed product! Het overgrote
deel van de bevolking van Venray gaat toch al naar Boxmeer, dus zoveel recht van spreken heeft
Venray niet. Huisartsen en verloskundigen verwijzen onterecht naar Boxmeer!
Probeer het zieken huis te behouden.
Probeer ziekenhuis venray te behouden
Proberen zorg te dragen voor een goede basis zorg in Venray
Probereren ziekenhuis te behouden
Roermond is erg ver. Leefbaarheid venray in geding.
Spoedeisende hulp moet dichtbij zijn en niet alleen naar Venlo
Sta achter de inwoners die een ziekenhuis belangrijk vinden
Sta is een keer voor de bewoners van de gemeente
Standpunt: Ziekenhuis moet met minstens basiszorg blijven
Stop er mee hebben jullie niets over te zeggen maw je wordt aan het lijntje gehouden geen cent
overmaken aan deze onbetrouwbare handels partners
Strijd dat er een Z-H blijft in venray
Strijd en pleit voor behoud nelijk naar de mogelijkheden
Vaker gesprekken met de zorgverzekeraas en druk op de ketel zetten
Vasthouden aan ziekenhuis in Venray
Vasthouden dat het ziekenhuis hier blijft bestaan.
Vasthoudendheid en sterke argumenten, het gaat tenslotte om de patienten
Vecht ervoor, er is in het verleden qua ziekenhuis al genoeg ingeleverd.
Vecht voor een echt ziekenhuis, zoals eerst! Is hier zeer nodig.
Vechten voor behoud van zorg kort bij huis anders gaat venray een stap achteruit en gaan we
bkoeden inplaats van bloeien
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Venlo was eerder ook maar een perifeer zkh. Venray was minstens o goed. Pleit voor behoud
voor de mensen, voor 40000 inwoners of meer. Ik heb de indruk: Venray wacht wel af en gaat
niet voorop.
Venray heeft een te groot verzorgingsgebied. In de medische wereld laten we teveel de oren
hangen naar de verzekeraars en niet naar de gezondheid van de clienten. Geld is een te
belangrijke factor in de besluitvorming.
Venray is te groot om geen ziekenhuis te hebben en al zeker geen huisartsenpost!
Venray verdient een Volwaardig ziekenhuis. Zeker voor de senioren !!!
Voor de Venrayse gemeenschap is het ziekenhuis heel belangrijk, gezondheidszorg heel dichtbij ,
zoals het altijd is geweest .
Voor een compleet ziekenhuis
Voor het behoud gaan
Vooral een spoedeisende
Vraag duidelijkheid (termijnen)
Vraag naar de stijging van de salarissen van de directieleden, danweten we meteen de
beweegreden voor de fusie
Werkgelegenheid veilig stellen en mensen met ervaring handhaven.
Zeer actieve houding voor behoud ziekenhuis. Maak je actieve inzet zichtbaar voor de inwoners
van Venray
Zet je in voor uitbeiding behoud van ziekenhuis Venray
Zich niet laten inpakken door voornamelijk ziekenhuis Venlo, die alles naar zich toe willen
trekken, waardoor Venray inmiddels al een uitgekleed ziekenhuis heeft. De mentaliteit en cultuur
van Venlo passen niet bij de Venraynaaren, vandaar dat de mensen uit Venray steeds meer naar
Boxmeer gaan.
Zie toelichting
Ziekenhuis in Venray laten.
Ziekenhuis moet blijven
Ziekenhuis voor Venray behouden
Zo spoedig mogelijk een afsprak met de directie van Vie Curie. Daar hoor je niks van,
Zo,n grote plaats als Venray telt niet mee als mensen naar boxmeer gejaagd worden als men wat
mankeert
Zoals hierboven vermeld is voor een plaats mrt 40000 inwoners een ziekenhuis absoluut een
must!
Zorg dat alle afdelingen in venray zijn
Zorg dat een volwaardig ziekenhuis blijft
Zorg dat er een ziekenhuis in Venray komt
Zorg dat er weer een SEH komt en huidige zorg moet blijven.
Zorg dat in elk geval dat de basisgezondheidszorg (zie antwoord op vraag 1) blijft
Zorg dat SEH in Venray blijft en de andere expertise in de omgeving ; kijk naar het kostenaspect
en de efficiency!
Zorg dat Venray op de ZORGKAART blijft staan. Er is al zoveel weg gegaan!!!
Zorg heeft een duidelijke prioriteit bij alle bewoners van Venray in Venray
Zorg is belangrijk. De luxe van een ziekenhuis niet.
Zorg moet zo dicht mogelijk bij patiént geleverd worden
Zorg voor goede zorg in ziekenhuis in Venray
Zorg voor spoedeisende hulp in Venray
Zorgen dat het ziekenhuis in Venray blijft.
Zouden ze met welke tip dan ook werkelijk iets doen?
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Houd uw "poot stijf" . Venray moet een ziekenhuis hebben. Door de fusie RoermondVenlo staat Venray weer op de tocht. Steeds dreigt Venray weer het kind van de
rekening te worden. Wil Venlo soms de "hoofdstad" van Noord-Limburg worden, want
alle voorzieningen gaan steeds naar Venlo.
Pleiten voor behoud van het ziekenhuis. Als Venray regiofunctie wil behouden hoort
daar ook een ziekenhuis bij.
D.m.v. goede advisering en een sterke lobby moet er het meeste uit te halen zijn!
Dat de gemeente 100% voor behoud gaat van het ziekenhuis venray
De gemeente Venray moet geen afwachtende houding aannemen maar alles in het
werk stellen om er voor te zorgen dat het ziekenhuis blijft.
Als Venlo niet wel dan zelf verder gaan Boxmeer ?
De grote ziekenhuizen willen steeds meer satellite locaties , in die zin is aansluiting
zoeken bij een goede combinatie een pre. Nijmegen is veel beter (bereikbaar) dan
Maastricht waar Venlo/Roermond op gericht is. Voor eels is Erasmus Rotterdam dat al
meerdere satelietlocaties heeft, ook over de provinciegrenzen heen.
Doe er alles aan voor behoud ziekenhuis in Venray. Dit ingoed voor alle inwoners van
deze grote gemeente.
Kleine algemene ziekenhuizen zijn niet meer van deze tijd! Wel kan ik me een situatie
voorstellen waarbij er in Venray een gelegenheid komt om wel nazorg te krijgen als
verdere specialistische behandeling in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk is. Ook het
laten bestaan van een polikliniek hierbij is te overwegen.
Stel dat het ziekenhuis in Venray verdwijnt. Iedereen moet verder reizen om zorg te
krijgen. Daar willen ze vergoedingen voor. Al een nagedacht wat dat wel niet gaat
kosten
Iedereen moet er voor streven dat ons ziekenhuis behouden blijft. in
Zorg voor goed vervoer op maat is uitermate belangrijk indien de ziekenhuizen buiten
Venray gesitueerd zijn, zodat deze goed bereikbaar zijn voor ouderen en mensen met
een beperking die zorgafhankelijk is, maar ook voor bezoekers op leeftijd die afhankelijk
zijn van openbaar vervoer; dus meer opstapplaatsen in de wijken!
Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat het standpunt van de gemeente is hierin.
Ik heb geen idee hoe de politiek daarin staat
Ik weet niet precies wat het gemeentebestuur hier in stand wil houden.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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