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Onthaalbeleid 
voor kwetsbare 
doelgroepen



• In dialoog gaan met onze patiënten, 

• Ons organiseren rond hun vragen, noden en suggesties 

• Inspraak geven in de wijze waarop we ons organiseren

• Onze patiënten zijn onze partner in ons continu streven naar 
verbetering.

• We willen methoden ontwikkelen om in overleg te gaan 

• Uit hun ervaringen willen we verbeteracties ontwikkelen en 
verankeren in de hele organisatie

Visie op patiënten participatie



“Amper dertig procent van alle zeventig algemene en universitaire 
ziekenhuizen in Vlaanderen heeft een onthaalbeleid voor dove en 
slechthorende mensen, zo blijkt uit een enquête van Unia. Daardoor 
hebben deze patiënten vaak moeite om de weg te vinden in het ziekenhuis, 
worden ze niet begrepen of kunnen ze niet volgen.” 

Aanleiding project



• Het onthaaltraject als één geheel. 
– Van het maken van de afspraak, parkeren, traject naar onthaal, onthaal, inschrijvingen, traject naar de consultatie tot 

start consultatie bij de arts

• Al deze fases en alle elementen binnen het onthaalproces dienen naadloos op elkaar aan te 
sluiten.

• Zowel architectonisch, operationeel en menselijk

Uitdaging onthaalbeleid



• Situatie az groeninge? Verbeterpotentieel! 
– Situatie vooraf: jaarlijkse bijeenkomst met de Stedelijke Adviesraad voor 

Personen met een Handicap Kortrijk 

– Vaak te laat betrokken (of enkel geïnformeerd)

– Nodig: intensievere en meer pro- actieve samenwerking

• Uitbreiding van dove en slechthorende patiënten -> kwetsbare 
doelgroepen

Opstart project



• Interne uitbreiding met:

– manager klantvriendelijk onthaal en inschrijvingen

– medewerker communicatie

– afdelingshoofd sociale dienst

– medewerker interculturele bemiddeling  

– manager opleiding en ontwikkeling

– procesbegeleider kwaliteitszorg



Nieuwjaarsreceptie 2020

SAPH Kortrijk



• Het uitwerken van een onthaalbeleid voor kwetsbare 
doelgroepen:

– Blinden/slechtzienden

– Doven/slechthorenden

– Laaggeletterden

– Personen met mentale beperking

– Personen met fysieke beperking

• Al heel wat initiatieven/richtlijnen binnen ons ziekenhuis, 
maar niet gebundeld

• Bekendmaking intern en extern

Doelstelling



• Inzicht in de noden en wensen van onze kwetsbare patiënten

• Onze processen optimaal inrichten vanuit de 
behoeften/ervaring van onze patiënt

• Efficiëntie en effectiviteit van onze dienstverlening 
verbeteren

• Ontwikkelen van nieuwe diensten of middelen

• Inzetten op de customer experience

• Verhogen van de patiëntentevredenheid

Customer Journey als middel



Opmaak personas: ‘gedetailleerde beschrijvingen van fictieve 
mensen’ 

• Doel is om een gezicht te plaatsen op de gebruiker

• De gebruiker centraal te stellen 

• Zicht te krijgen op wat hij/zij denkt, doet en voelt 

Aanpak



Personas (3)







Customer Journey Mapping





• Klare taal & groter lettertype verhogen de toegankelijkheid 
van informatie/communicatie (op website, in folders,…)

• Ondertiteling/Vlaamse gebarentaal bij filmpjes

• Gebruik van contrasten verhoogt de leesbaarheid (op 
website, op schermen, in folders,..) & toegankelijkheid 
(traphallen/deurklinken)

• Persoonlijke begeleiding tijdens het onthaaltraject (op 
aanvraag)

• Vorming van medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met 
kwetsbare doelgroepen

Voorkeur voor kansen vanuit de trajecten



• Klare taal (ziekenhuisbreed)

• Gebruik van contrasten (drukwerk, infrastructuur, website…)

• Rondleidingen op maat van kwetsbare doelgroepen 

• Aftoetsing met Stedelijke adviesraad: 
– Toegankelijkheid nieuwe website

– Nieuwe buitensignalisatie

– Opmaken filmpjes

Eerste realisaties



• Persoonlijke begeleiding

• Veel rondleidingen voor kwetsbare doelgroepen uitgesteld

• Vorming medewerkers & vrijwilligers (onthaalbeleid) – gepland 
en opgemaakt samen met SAPH, hun leden en hun persoonlijke 
ervaring

Vertraagd door Covid-19



• Schat aan kennis bij gebruikers

• Aftoetsing vooraf als belangrijke meerwaarde

– Groter draagvlak

– Efficiënter

– Ruimere impact project dan enkel de doelgroep

Lessons learned



www.linkedin.com/company/azgroeninge/

www.twitter.com/azgroeninge

www.facebook.com/azgroeningekortrijk

www.instagram.com/azgroeninge

Volg ons:

Nog vragen?

http://www.linkedin.com/company/azgroeninge/
http://www.twitter.com/azgroeninge
http://www.facebook.com/azgroeningekortrijk
http://www.instagram.com/azgroeninge

