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Resultaten en conclusies: wat vindt u van ons opiniepanel?  

Bij Zorgbelang Drenthe hechten we veel waarde aan ons opiniepanel. Het is voor ons een goede 

manier om u als inwoner van Drenthe een stem te geven bij de ontwikkelingen in het Drentse 

zorglandschap. 

 

We vinden het belangrijk dat onze manier van werken goed aansluit bij de wensen die u als panellid 

heeft. Begin augustus hebben we daarom een vragenlijst uitgezet waarin we om jullie meningen en 

ideeën vroegen omtrent het opiniepanel van Zorgbelang Drenthe. Hieronder vindt u een samenvatting 

van de resultaten en geven we aan wat dit betekent voor de toekomst van ons opiniepanel. 

 

Belangrijkste resultaten  

In totaal hebben, tussen 2 en 20 augustus, 41 mensen de enquête ingevuld. Veel mensen hebben zich 

aangemeld bij ons opiniepanel om hun stem te laten horen of een bijdrage te leveren aan het 

verbeteren van de zorg. Hieronder volgen enkele opmerkingen uit de enquête:  

• “Meedenken/praten over ontwikkelingen in de zorg.” 

• “Meehelpen inzicht te vergaren.” 

• “Een kleine bijdrage kunnen leveren in de gezondheidszorg.” 

• “Ik denk graag als 'veelgebruiker' van de zorg mee als er verbeteringen in de 

gezondheidszorg kunnen worden aangebracht.” 

De meeste respondenten zijn van mening dat het aantal enquêtes dat Zorgbelang Drenthe in een jaar 

uitzet (momenteel ongeveer vier paar jaar) goed is, al zou men best bereid zijn om meer in te vullen 

als de actualiteit daarom vraagt.  

 

Iets minder dan de helft (40%) wil sowieso niet deelnemen aan bijeenkomsten die ZBD organiseert. 

Verder blijkt dat in de avond doorgaans iets minder mensen beschikbaar zijn dan overdag. Ook geeft 

ongeveer een derde van de respondenten aan dat een bijeenkomst ook digitaal kan worden 

georganiseerd, bijvoorbeeld via Teams of Zoom.  

 

De resultaten van de vragenlijsten worden verreweg het meest gelezen via de e-mail en dit heeft dan 

ook de voorkeur. De helft van de respondenten geeft aan dat een nieuwsbrief van Zorgbelang 

Drenthe, één keer per kwartaal, ook van meerwaarde zou zijn. In deze nieuwsbrief zouden naast de 

uitkomsten van onderzoeken vooral de werkzaamheden van Zorgbelang Drenthe genoemd kunnen 

worden, evenals ontwikkelingen in het Drentse zorglandschap.  

 

We hebben het idee geopperd om subgroepen te organiseren binnen het panel: een kleiner, vast 

groepje mensen die we kunnen bevragen over een specifiek onderwerp of vanuit een specifieke 

gemeente. Zo’n 40% van de respondenten geeft aan hier interesse in te hebben, bijvoorbeeld op het 

gebied van mantelzorg of zorgtechnologie.  
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Ook hebben we gevraagd of er interesse is in het gebruik van polls: een e-mail met één vraag die met 

één druk op de knop beantwoord kan worden. De meeste mensen (85%) geven aan dat ze korte polls 

een goed of heel goed idee vinden. Deze mogen ook regelmatig verstuurd worden: 42% geeft aan één 

keer per maand, bijna 30% geeft aan vaker dan één keer per maand.  

 

Verder hebben we jullie input gevraagd voor onderwerpen die we als Zorgbelang Drenthe niet mogen 

vergeten. Hier is veel op gereageerd, waarvoor nogmaals onze dank! De onderwerpen die het meest 

naar voren kwamen waren mantelzorg en de toegankelijkheid van ziekenhuizen.  

 

Hoe nu verder? 

Met dank aan jullie respons, weten we waar we in de toekomst rekening mee kunnen houden als het 

gaat om het raadplegen van jullie als waardevol opiniepanel.  

 

We zullen ons in de toekomst blijven richten op een gemiddelde van vier enquêtes per jaar, maar zien 

dit niet als een vast aantal. Wanneer belangrijke, actuele onderwerpen onze aandacht trekken, zullen 

we het opiniepanel hier ook bij blijven betrekken door middel van een extra vragenlijst.  

 

Voor het organiseren van bijeenkomsten is geen duidelijke voorkeur boven water gekomen. We zullen 

hiervoor dus verschillende opties openhouden: bijeenkomsten kunnen zowel overdag als in de avond 

plaatsvinden en zowel online als fysiek. We hebben nog niet eerder een online bijeenkomst met 

inwoners georganiseerd, maar we willen dit graag een keer proberen. 

 

Er blijkt veel interesse te zijn voor een nieuwsbrief van Zorgbelang Drenthe. Hier gaan we dan ook 

mee aan de slag. In de nieuwsbrief zullen we voorbeelden geven van onze werkzaamheden, geven we 

een terugkoppeling van enquêtes en bijeenkomsten en houden we jullie op de hoogte van belangrijke 

ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Drenthe. We zullen later dit jaar de eerste nieuwsbrief 

publiceren.  

 

Ook zullen we in de toekomst het gebruik van polls verder verkennen. We denken dat het een goede 

manier is om jullie snel te kunnen bevragen wanneer de actualiteit daarom vraagt. Al met al hebben 

jullie ons veel nieuwe en goede ideeën gegeven. We zullen zeker niet stilzitten en hopen later dit jaar 

met onze nieuwsbrief en een eerste poll te komen! We laten van ons horen. Doet u dat ook?   

 

Nogmaals dank.  

 

Zorgbelang Drenthe 

Danny Wiekens (d.wiekens@zorgbelang-drenthe.nl) 
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