Gastvrije zorg ontwikkelingen

MST Enschede wil
gastvrijheidssprong
maken

Patiënten die van de
ene naar de andere
locatie van het MST
in Enschede moeten,
kunnen gebruik
maken van een
golfkarretje.

[ Door Johan Koning ]

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede heeft zichzelf onder de loep genomen. Bestuurs
voorzitter Herre Kingma –voormalig Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg – legde in zijn
nieuwjaarsrede de vinger op de zere plek. Het MST heeft prima geneeskundige capaciteiten, maar op
gastvrijheidsgebied kon het nog een flinke sprong maken. De eerste resultaten zijn al zichtbaar.
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Toilettasje
Opvallend is het Enschedese initia
tief om patiënten die voor opname
naar het ziekenhuis komen, een
toilettasje te verstrekken. ‘Daarin
zitten spullen die ze tijdens hun
verblijf kunnen gebruiken. Denk aan
tandpasta en een tandenborstel. We
merken dat dit door de patiënten
heel erg wordt gewaardeerd. Het
is slechts een kleine geste, maar je
creëert er veel goodwill mee.’
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