
Ledenraadpleging 2019: de resultaten 

In april/mei is de Ledenraadpleging afgenomen. Dit jaar is de enquête door 197 mensen ingevuld, 

waarvan 187 lid of donateur zijn van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH). Dit betekent dat 

zo’n 17% van de leden en donateurs de enquête heeft ingevuld. Dat waren er wat minder dan in 

2017, de Ledenraadpleging die in grote lijnen overeenkwam met deze van 2019 had toen 253 

respondenten. 

Gegevens respondenten 

180 deelnemers zijn zelf patiënt (geweest), twee naasten van patiënten en 11 vrijwilligers van de 

vereniging hebben de enquête ingevuld. De overige 4 deelnemers waren professionals. Het 

merendeel (73%) was man; 30% was jonger dan 65 jaar, 46% tussen de 65 en de 75 en 24% ouder 

dan 75. Al met al lijkt de groep die deelgenomen heeft aan de Ledenraadpleging een redelijke 

doorsnede van onze achterban te zijn. 

Opvallendste resultaten 

De deelnemers vinden in grote meerderheid alle drie de taken van de PVHH: belangenbehartiging, 

informatievoorziening en lotgenotencontact van groot belang en geven de vereniging hiervoor ook 

een voldoende tot goed. Een kleine minderheid (11 mensen) vindt lotgenotencontact niet zo 

belangrijk. Overigens geeft minder dan de helft van de mensen (95) aan daadwerkelijk gebruik te 

maken van het lotgenotencontact dat door de vereniging wordt aangeboden. De waardering voor de 

bijeenkomsten is over het algemeen goed (52%) of voldoende (34%). Toch vindt een minderheid de 

geboden mogelijkheden matig (11%) of zelfs onvoldoende (3%). Er is dus wel degelijk ruimte voor 

verbetering. Hierbij valt op dat er niet zo veel verschil in beoordeling is van de diverse vormen van 

lotgenotencontact. 

Lotgenotencontact: ruimte voor verbetering 

Ook op het gebied van informatieverstrekking zijn de respondenten in grote meerderheid tevreden 

tot zeer tevreden. Opmerkelijke resultaten: 26% van de mensen wil graag meer informatie over 

nieuwe ontwikkelingen in het magazine en 21% meer interviews met zorgverleners en deskundigen. 

Over de kookrubriek zijn de meningen het meest verdeeld: 46% vindt het goed zo, 9% wil meer 

recepten in het blad, 13% juist minder en 32% heeft hierover geen mening. Het lijkt me 

gerechtvaardigd te stellen dat de huidige aandacht voor dit onderwerp ‘gemiddeld’ goed is. Ruim een 

kwart van de mensen geeft aan (wel eens) de recepten te gebruiken. Op de website kunnen de 

mensen in overgrote meerderheid de genoemde zaken goed of voldoende vinden. De nieuwsbrief 

wordt in meerderheid als een welkome en informatieve aanvulling gezien op het magazine.  

Informatie: meer interviews met deskundigen 

De PVHH vindt het belangrijk dat mensen die geconfronteerd worden met (de gevolgen van) hoofd-

halskanker, zo mogelijk, voldoende bewegen. Uit de enquête blijkt dat een kleine 13% van de 

mensen niet voldoende beweging heeft of kan hebben. Daarentegen beweegt bijna 70% van onze 

achterban drie of meer dagen per week in voldoende mate. De vormen van bewegen zijn met name 

wandelen, fietsen, fitness en zwemmen. Ook allerlei andere vormen worden genoemd zoals: 

hardlopen, golfen, tennis, tuinieren en dansen. De meest voorkomende beperkingen die worden 

ervaren zijn kortademigheid, slijmvorming en pijn aan de gewrichten. Opvallend is dat slechts 9 van 

de 197 mensen aangeven graag samen met lotgenoten te willen bewegen of sporten! De meesten 

doen dat liever alleen, met kennissen of familie, of in clubverband. De wens naar extra informatie 



gaat vooral over sportfysiotherapie (30%) en fitness (15%). Werk aan de winkel voor de Werkgroep 

Bewegen en Sport? 

Bewegen: hoeft niet per se met lotgenoten 

In 2017 werd een Ledenraadpleging gehouden waarin veel vragen hetzelfde waren als deze keer. Dit 

hebben we gedaan omdat we dan de verschillen zouden kunnen zien en hieruit eventueel conclusies 

voor de toekomst konden trekken. De antwoorden van toen en die van nu komen echter vrijwel 

geheel overeen: er zijn geen significante verschillen te constateren. Op zich is dat geen slecht teken, 

de beoordeling van onze leden is beide keren behoorlijk positief, maar uiteraard zien we wel altijd 

ruimte voor verbetering. 

 

Wij willen iedereen die de tijd en de moeite heeft genomen de Ledenraadpleging in te vullen heel 

hartelijk danken voor hun medewerking! 

 

Rob Burdorf 

Voorzitter PVHH 

 

Op de volgende pagina’s vindt u het verslag in grafieken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafieken met resultaten van de Ledenraadpleging 2019 
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