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Resultaten ledenraadpleging 2017 

Dit voorjaar heeft de ledenraadpleging plaatsgevonden. Van de 1203 aangeschreven leden en 

donateurs hebben er 253 de enquête ingevuld, een respons van 21%. De ledenraadpleging ging over 

de activiteiten van de vereniging, de communicatie van de vereniging naar de leden en andere 

geïnteresseerden en de werkwijze van De 2e Stemwinkel, de webwinkel voor mensen met een 

tracheostoma, die eigendom is van onze vereniging. Ook werden er een paar vragen gesteld over de 

persoonlijke gegevens van de invuller. De uitkomsten van de enquête kunt u vinden op onze website.  

In dit artikel geven we een samenvatting van de uitslag en trekken enige conclusies. 

Eerst wat gegevens over de deelnemers:  

De meerderheid is man (bijna 73%).  

De gemiddelde leeftijd is bijna 68. 

Van de respondenten is 92% lid van de vereniging, 7% donateur. Ook een enkele professional  en een 

vrijwilliger van een inloophuis hebben de raadpleging ingevuld. 

 

Deze gegevens lijken er op te wijzen dat de we de uitkomsten van de ledenraadpleging redelijk 

representatief mogen veronderstellen voor hoe onze leden over de diverse onderwerpen denken 

en oordelen. 

 

De leden hebben onze vereniging met name leren kennen via professionals in het ziekenhuis en onze 

voorlichters (zij geven voorlichting aan mensen die een laryngectomie moeten ondergaan): resp. 106 

en 112 mensen; 31 mensen geven aan ons (ook) gevonden te hebben middels een folder en 25 

mensen geven aan via internet met ons in contact te zijn gekomen. 

  

Duidelijk is dat de rol van de professional (arts / verpleegkundige / logopedist) erg belangrijk is 

voor het laten kennismaken van een (ex-)patiënt met de vereniging. Tevens blijkt dat voorlichting 

door ervaringsdeskundigen een goed middel is om mensen  met de Patiëntenvereniging HOOFD-

HALS in contact te brengen.  

 

De resultaten van het eerste deel van de raadpleging, die ging over de activiteiten, zijn als volgt 

samen te vatten: 

• Een grote meerderheid vindt dat we juiste dingen doen; een groep van ongeveer 15 mensen 

geeft aan de activiteiten die we ontplooien op het gebied van lotgenotencontact, 

onbelangrijk te vinden.  

• De kwaliteit wordt in grote meerderheid beoordeeld als voldoende tot goed. Wel moet 

vermeld worden dat een klein aantal mensen (ongeveer 18) aangeeft de kwaliteit van het 

lotgenotencontact matig te vinden. 

• De inhoud van het foldermateriaal wordt als voldoende tot goed beoordeeld (45% resp. 

36%). 
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• Iets minder dan de helft van de respondenten maakt gebruik van het aanbod op het gebied 

van lotgenotencontact (45,8%); 30,8% geeft aan geen behoefte te hebben aan deze vorm van 

contact en 7,1% zegt dat de onderwerpen die aan de orde komen bij het lotgenotencontact 

voor hen niet interessant zijn.  

Wat betreft dit laatste punt: hier ligt een taak voor de  vereniging!   

• Een meerderheid van de mensen die deelnemen aan de diverse vormen van 

lotgenotencontact, waardeert deze bijeenkomsten met voldoende tot goed. Met name voor 

de grootschalige regionale bijeenkomsten (de distrtictsbijeenkomsten) is de waardering 

hoog.  

 

Bij de open vragen worden een aantal opmerkingen gemaakt waar we aandacht aan moeten 

schenken. Het signaal dat om uiteenlopende redenen de inhoud van bijeenkomsten niet goed 

aansluit bij de wensen van leden is niet nieuw. Het is niet eenvoudig op te lossen, maar verdient 

wel onze aandacht. Een aantal leden geeft aan graag door iemand van de vereniging benaderd te 

willen worden. Tenslotte blijkt voor een aantal mensen het fysiek een probleem om 

lotgenotenbijeenkomsten te bezoeken.  

 

Het tweede deel van de raadpleging ging over de communicatie van de vereniging naar haar 

achterban. 

Ook hier eerst de samenvatting van de uitkomsten: 

• Het magazine krijgt een hoge waardering: over de inhoud van het blad zegt een meerderheid 

“Houden zo”. Toch is er ook een minderheid die graag over een aantal onderwerpen meer 

informatie in het blad zou willen kunnen lezen. Met name betreft het dan de onderwerpen 

“Nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling” en “Interviews met zorgverleners en 

deskundigen”. 

• Maar liefst 87% van de respondenten geeft aan het blad in de brievenbus te willen 

ontvangen, minder dan 13% geeft de voorkeur aan een digitale versie. 

• Bij de website valt het grote aantal mensen op dat niet, voor de in het onderzoek vermelde 

onderwerpen, de website raadpleegt. De waardering is over het algemeen positief.  

• De nieuwsbrief tenslotte wordt door de meeste mensen gezien als een goede aanvulling op 

het magazine. Hoewel niet iedereen de nieuwsbrief ontvangt, 1/3 van de respondenten is 

niet geabonneerd, zijn degenen die hem wel ontvangen tevreden over de inhoud.  

 

Bij de antwoorden op de open vragen valt af en toe een kritisch geluid te horen, soms ook een 

verzoek om meer aandacht voor een specifieke aandoening. Wij kunnen u verzekeren dat dit nu al 

de aandacht heeft van iedereen die zich bezig houdt met communicatie, maar ook van degenen die 

actief zijn op het gebeid van belangenbehartiging en voorlichting, en dat zal zeker zo blijven! Wel 

moeten we ons realiseren dat er veel verschillende tumoren in het hoofd-halsgebied voorkomen 

en dat we dus onze aandacht moeten verdelen; ook in het blad en in de nieuwsbrief. Overigens: 

leest u iets interessants over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van  hoofd-halskanker: tip ons!  
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Tot slot de vragen over de 2e Stemwinkel. 

Uiteraard heeft niet ieder lid ervaring met de winkel en dus zijn deze vragen ook niet door iedereen 

beantwoord. Uit de antwoorden valt op te maken dat 2/3 van de respondenten wel eens iets bij de 

webwinkel heeft besteld. 

De samenvatting: 

• De winkel is goed bereikbaar (meer dan 91% van de “bellers”, de overige 9% beoordeeld de 

bereikbaarheid als voldoende). 

• De klanten worden goed te woord gestaan (meer dan 93%) of op z’n minst voldoende (5%). 

Slechts 1,5% vindt dit matig. 

• Bijna 83% vindt het assortiment goed, 15% voldoende en 2% matig.  

• De kennis van de medewerkers wordt als volgt beoordeeld: 83% goed, 16% voldoende en 

1% matig. 

 

Ook hier werd een open vraag gesteld. Er wordt gesignaleerd dat telefoneren voor sommige 

klanten moeilijk is en dat een chatfunctie met de medewerkers van de winkel hier een oplossing 

voor zou kunnen zijn. Mooi idee, we gaan de mogelijkheden onderzoeken. 

Een paar leden die geen laryngectomie hebben ondergaan maar wel zijn behandeld voor hoofd-

halskanker vragen zich af waarom er niets voor hen in de winkel verkrijgbaar is. De winkel is 

opgericht door en voor gelaryngectomeerden. Maar er zijn folders en kookboekjes ontwikkeld die 

bedoeld zijn voor iedereen, deze kunt u ook via de winkel bestellen. Het bestuur is op dit moment 

niet voornemens de winkel te vragen het assortiment uit te breiden op een ander (commercieel) 

gebied. Wel zal te zijner tijd de nu nog te ontwikkelen app over aangepast voedsel voor mensen 

met slikstoornissen ook via de winkel te verkrijgen zijn. 

 

Zoals u ziet hebben we echt iets aan uw mening, opmerkingen en ideeën. Dank daarvoor, wij gaan 

ermee aan de slag.  

 

Rob Burdorf, voorzitter 

 


