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Uitkomsten Enquête NACGG  
 

Op verzoek van het bestuur van de NACGG is een enquête verspreid onder de deelnemers van de 

najaarsbijeenkomst op 11 december 2014.  

 

In de enquête werd gevraagd naar: 

 De bijeenkomsten: hoe vaak wordt deze bezocht; wat is goed aan deze bijeenkomsten; wat 

zijn verbeterpunten; thema’s die aan bod zouden moeten komen 

 De website www.nacgg.nl: is men hiermee bekend; hoe vaak wordt deze bezocht; met welk 

doel wordt deze bezocht; wat zijn verbeterpunten 

 LinkedIn pagina: is men hiermee bekend; waar deze pagina voor gebruikt zou moeten 

worden 

 Interesse in bestuursfunctie 

 Opmerkingen/suggesties  

 

Algemeen 

De enquête is ingevuld door 16 mensen (zes mannen en tien vrouwen) en 75 % is lid van de NACGG.  

De meeste mensen (10) die de enquête ingevuld hebben gaven aan een functie in het onderzoek te 

bekleden, vier zijn arts en twee hebben een andere functie. Aan het eind van de vragenlijst gaven 

drie mensen aan interesse te hebben in een bestuursfunctie.  

 

De bijeenkomsten: 

Elf mensen (68.8%) gaven aan de bijeenkomsten van de NACGG 1-3 keer per jaar te bezoeken, de 

overigen bezoeken de bijeenkomsten tot 1 keer per 2 jaar (12.5%). Voor drie mensen (18.8%) was 

deze najaarsbijeenkomst de eerste die zij bezochten.  

 

Positieve aspecten van de bijeenkomsten, o.a.: 

- Diversiteit aan onderwerpen  

- Mogelijkheid tot netwerkvorming 

- Kleinschalige/laagdrempelige bijeenkomsten 

- Mogelijkheid tot discussie 

- Multidisciplinaire bijeenkomsten 

 

Verbeterpunten o.a.: 

- Organiseren van workshops 

- Aanpassen voertaal naar Engels  

- Blijven benaderen van verschillende beroepsgroepen 

 

Thema suggesties voor bijeenkomsten, o.a.:  

- Public health genomics en leefstijl  

- Epigenetica 

- Haalbaarheid en wenselijkheid van NGS bij bijv. de hielprik 

- Commercialisering en informatieverstrekking via het internet 

 

http://www.nacgg.nl/
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De website 

Van alle ondervraagden is 75% bekend met de website www.nacgg.nl. De meeste mensen (68.8%) 

bezoeken de website tot één keer per half jaar. De anderen geven aan de website tot één keer per 

maand (6.3%) of tot één keer per jaar (18.8%) te bezoeken. Vijf mensen (31.6%) heeft deze vraag niet 

ingevuld.  

De vraag over waar de website voornamelijk voor wordt gebruikt is ingevuld door 12 mensen. Het 

opzoeken van informatie over aankomende activiteiten (100%) en het inschrijven voor 

bijeenkomsten (41.7%) werden genoemd als twee belangrijkste redenen voor het bezoeken van de 

website. De andere optie die voor 25% van de mensen reden gaf om de website te bezoeken was het 

opzoeken van informatie over de NACGG. De twee laatste opties: verslagen van bijeenkomsten 

opzoeken, en inschrijven voor lidmaatschap van de NACGG werden beide door 16.7% van de mensen 

genoemd. Als verbeterpunt gaven twee mensen gaven aan dat de website flitsender zou kunnen.   

 

De LinkedIn pagina 

Elf mensen (68.8%) gaven aan bekend te zijn met de LinkedIn pagina van de NACGG. Van deze elf 

mensen hebben negen ingevuld waar zij de LinkedIn pagina graag voor gebruikt zien worden. Zij zien 

deze pagina het liefst gebruikt worden voor het aankondigen van relevante bijeenkomsten 

georganiseerd door anderen (88.9%) gevolgd door het aankondigen van NACGG bijeenkomsten. 

Daarnaast zou de pagina gebruikt moeten worden voor het delen van kennis over Community 

Genetics en Public Health Genomics (66.7%) en de stimuleren van discussies hierover (33.3%) 
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