
Bezoekers enthousiast over evenementen e-healthweek 2017  

e-healthweek 2017 
Van 21 tot en met 27 januari  vond de Nederlandse e-healthweek 2017 plaats. Het ministerie van VWS en ECP 
(Platform InformatieSamenleving) waren de initiatiefnemers van deze week. Zij organiseerden met meer dan 200 
partners activiteiten om te laten zien wat eHealth is en hoe eHealth werkt. Meer dan 100 activiteiten vonden 
verspreid over Nederland plaats. Dit waren bijvoorbeeld congressen, workshops of inloopdagen.  
 

Onderzoek naar impact 
Nictiz en NIVEL hebben gedurende de e-healthweek onderzoek gedaan naar de impact hiervan. Bij 15 activiteiten 
zijn enquêteurs langs geweest om bezoekers enkele vragen te stellen. Deze vragen gingen over het evenement: 
wat hebben bezoekers er geleerd, wat gaan ze met de informatie doen en hoe beoordeelden ze het evenement. In 
totaal zijn 185 bezoekers bevraagd. Hiervan is 43% een zorgprofessional, 14% heeft een chronische aandoening en 
10% is een mantelzorger. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is 52 jaar en 59% is vrouw. 

Dit feitenblad is een uitgave van het NIVEL en Nictiz. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding   
(I. Swinkels,  A. Brabers, J. Krijgsman en J. de Jong. Bezoekers enthousiast over evenementen e-healthweek 2017. 
Utrecht/Den Haag: NIVEL/Nictiz, 2017).  

 
U vindt deze publicatie en andere publicaties op www.nivel.nl en www.nictiz.nl. 

Feitenblad impact e-healthweek 2017 

Wat vonden bezoekers van evenementen die georganiseerd werden in de Nederlandse  
e-healthweek 2017? Wat hebben ze geleerd? En wat gaan ze met de informatie doen? Dit 
feitenblad beschrijft kort aan de hand van deze vragen de impact van de e-healthweek 2017.  

 
Weet u nu meer over eHealth dan  
voor het evenement? 
 

 

Heeft u iets gehoord wat u niet gebruikt, 
maar wat u wel wilt gebruiken?  
 

 

Gaat u iets gebruiken, hierover in gesprek met  
relevante personen of u hierin verdiepen? 
 

Bezoekers geven aan vooral iets geleerd te hebben over  
• ‘Gemaksdiensten’ zoals online afspraken maken of herhaalrecepten aanvragen; 
• Toepassingen die helpen bij het leren omgaan met een aandoening of gezondheidsklacht, zoals 

online begeleidingsprogramma’s; 
• Toepassingen die helpen bij het zelfstandig wonen.  
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Alle bezoekersa 
(n = 185) 

Consumentenb 
(n = 43) 

Zorgprofessionals 
(n = 80) 

a De groep ‘alle bezoekers’ bestaat uit meer groepen dan ‘consumenten’ en ‘zorgprofessionals’. 

b Consumenten: in dit onderzoek mensen met een chronische aandoening of mantelzorgers. 

 

Hoe waardeerde u het evenement  
(rapportcijfer tussen 1 en 10)? 
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http://www.nivel.nl/
http://www.nictiz.nl/

