
Bezoekers positief over evenementen e-healthweek 2019  

Waardering evenementen 

Van 21 tot en met 26 januari 2019 werd voor de derde keer de e-healthweek gehouden. 
Dit is een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Driehonderd 
organisaties door heel Nederland hebben hun deuren opengezet. Met ruim 270 
activiteiten lieten ze zien en ervaren wat de meerwaarde van e-health is. Wat vonden 
bezoekers van de evenementen? Wat hebben ze geleerd?  

F E I T E N B L A D  I M P A C T  E - H E A L T H W E E K  

Hoe waardeerde u het evenement? 
(rapportcijfer 1 t/m 10) 

Weet u nu meer over e-health dan  
voor het evenement? 
(percentage ja-antwoorders) 

Gaat u iets gebruiken / hierover in gesprek 
met anderen / u zich hierin verdiepen? 
(percentage ja-antwoorders) 

Heeft u iets gehoord wat u niet 
gebruikt, maar wel wilt gebruiken? 
(percentage ja-antwoorders) 

Alle bezoekers* 
n = 199 

Consumenten** 
n = 30 

Zorgprofessionals 
n = 56 

7,8 7,8 7,8 

71% 73% 

63% 71% 

79% 

60% 

83% 

* Consumenten, zorgprofessionals en anderen, zoals beleidsmedewerkers en adviseurs 

** Mensen met een (chronische) aandoening, mantelzorgers en bezoekers ziekenhuis 

Bezoekers hebben vooral geleerd over 
e-health-toepassingen met betrekking tot 

omgaan met de gezondheid (zoals 
online begeleidingsprogramma’s) 

zelfstandig wonen 

verpleeghuiszorg 

1 

2 

3 

Het Nivel en Nictiz hebben 
samen enquêtes afgenomen 

bij in totaal 199 bezoekers van 
20 activiteiten.  

Bron: Huygens M., Swinkels I., Brabers A., de Groot J. en Wouters M. Bezoekers positief over 
evenementen e-healthweek 2019. Utrecht/Den Haag: Nivel/Nictiz, 2019. 

Over het onderzoek 

Kenmerken bezoekers  
• gemiddeld 48 jaar oud 

• 62% is vrouw 
 

90% 

84% 

U vindt deze publicatie, net als alle andere Nivel-publicaties, in PDF-format op www.nivel.nl. 
De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt. Deze publicatie is ook te vinden bij 
www.nictiz.nl. 
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