S P I E G E L I N F O R M AT I E E - H E A LT H W E E K

Evenement: Netwerk ontbijt Zorginnovatie
In de e-healthweek 2019, een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving,
zijn met 300 organisaties ruim 270 activiteiten georganiseerd door heel Nederland, zoals
congressen, workshops of inloopdagen. Ook uw evenement maakt hier deel van uit.
SPIEGELEN

Waardering evenement
De resultaten van de enquêtes met de bezoekers
van uw evenement zijn afgezet tegen die van de
bezoekers van het totale aantal onderzochte
evenementen.

Hoe waardeerde de bezoeker het evenement?
(rapportcijfer 1 -10)

Weet de bezoeker nu meer over e-health dan
voor het evenement?

Bezoekers
uw evenement
(aantal (n) = 8)

Bezoekers
20 evenementen
(aantal (n) = 199)

7,7

7,8

88%

71%

75%

60%

(percentage ja-antwoorders)

Heeft de bezoeker iets gehoord wat hij/zij niet
gebruikt, maar wel wil gebruiken?
(percentage ja-antwoorders)

Wat gaat de
bezoeker met de
informatie doen?

a. toepassing zelf gebruiken
b. erover in gesprek

n=0
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n = 43
n = 90

n=2
n=2
n=1

n = 69
n = 73
n = 14

40
jaar

48
jaar

(met patiënt, zorgverlener, mantelzorger)

(meerdere
antwoorden
mogelijk)

c. informatie delen
d. zich er verder in verdiepen
e. niets

Bezoekers evenement
Vrouw
Man
Gemiddelde leeftijd
Type bezoeker
(meerdere
antwoorden
mogelijk)

a. consument

n=1

n = 30

n=1
n=6

n = 56
n = 115

n=1

n = 85

(patiënten, mantelzorgers, bezoekers ziekenhuis)

b. zorgverlener
c. overig
(o.a. beleidsmedewerkers, adviseurs, ondernemers)

d. gebruiker e-health
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