
Ervaringen met VieCuri  

tijdens tweede coronagolf 

VieCuri Patiëntenpanel – voorjaar 2021 



Inleiding 

• Doel:  
Inzicht in ervaringen van patiënten, begeleiders, bezoekers en 
inwoners met VieCuri tijdens de tweede coronagolf om hier lering uit 
te trekken. 
 
Nagaan in hoeverre verbeteringen die zijn gedaan naar aanleiding 
van het vorige onderzoek het gewenste effect hebben gehad. 
 

• Onderzoeksperiode:  
25 februari – 18 maart 2021 

 

• 65% van de panelleden heeft deelgenomen 

 



Maatregelen tijdens tweede coronagolf 

Hoewel de bekendheid met de maatregelen van VieCuri ook tijdens de tweede golf zeer hoog 
was (94%), was deze lager dan tijdens de eerste golf (98%). 

 

 
De maatregelen tijdens de tweede coronagolf  

werden veelal vernomen via: 

  

• Website van VieCuri 

• VieCuri zelf (bijv. telefonisch of per 

brief) 

• (Nieuws)berichten over VieCuri in 

andere media 

• Facebookpagina van VieCuri 

 

Bijna driekwart vond dat de reden van de 

maatregelen duidelijk werd uitgelegd. Dit was 

tijdens de eerste golf een aandachtspunt. 

 



VieCuri tijdens tweede coronagolf 

• 87% had vertrouwen in de maatregelen 
van VieCuri tijdens de tweede golf 
 

• 76% had begrip voor de gewijzigde 
bezoekregeling (één bezoeker per dag) 
 

• Ruim 90% had begrip voor de 
mondneusmaskerplicht die in VieCuri in 
oktober werd ingevoerd 
 

• Bijna drie op de tien respondenten 
hebben geen begrip voor het uitstellen 
van een deel van de operaties 

 



Telefonische afspraken 

• Er is tijdens de tweede golf (76%) 
minder begrip voor het omzetten van de 
poliklinische afspraak in een 
telefonische afspraak dan tijdens de 
eerste golf (86%)* 
 

• Dit werd ook minder op prijs gesteld 
(59% versus 74%)* 
 

• Het persoonlijke en face-to-face contact 
werd gemist 
 

• 45%* zou vaker een telefonische 
afspraak willen 

* Van de panelleden van wie de poliklinische afspraak werd omgezet naar een telefonische afspraak 
 
 
 



Eerste golf versus tweede golf 

• 22%* had tijdens de tweede golf meer 
vertrouwen in de maatregelen van 
VieCuri, voelde zich veiliger en was 
minder bang om besmet te raken dan 
tijdens de eerste golf 
 

• 26%* vond dat VieCuri er tijdens de 
tweede golf beter voor zorgde dat de 
maatregelen binnen VieCuri werden 
nageleefd dan tijdens de eerste golf 
 

• Het bezoek aan VieCuri werd hoger 
gewaardeerd tijdens de tweede golf dan 
tijdens de eerste golf 
 

• Rapportcijfer: 8,0 

 

 

* Onder panelleden die zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede coronagolf in VieCuri zijn geweest 
 
 
 



Afspraak maken voor bloedafname via 
mijnVieCuri 

• Een kwart heeft van deze mogelijkheid al 
gebruikgemaakt 

• Ruim 60% zou mogelijk hiervan gebruikmaken 
waarvan ruim 40% dit zeker zou doen 

• Twee derde was bekend met de mogelijkheid 
om via mijnVieCuri een afspraak te maken 
voor bloedprikken in Venlo en Venray 



Aandachtspunten 

• Up-to-date houden en goed gebruik blijven maken van de website 
en Facebookpagina van VieCuri als informatiebron 

 

• Mogelijkheden onderzoeken voor het gebruikmaken van 
beeldbelafspraken i.p.v. telefonische afspraken 

 

• Zorgen voor brede bekendheid en goede informatievoorziening 
rondom het maken van een afspraak voor bloedprikken in Venlo 
en Venray via mijnVieCuri 

 



Bedankt voor uw 
medewerking! 


