Klantenonderzoek Dermapark
over de periode: 01-01-2012 - 31-12-2017

Totaaloordeel
In onderstaande grafiek is het gemiddelde rapportcijfer te zien en hoe vaak welk cijfer
is gegeven.
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Dermapark (n=2196)

Als patiënten tevreden zijn over de behandeling bij Dermapark, dan is de kans groot
dat zij bij een volgende gelegenheid weer terugkomen. In de onderstaande grafiek is
te zien hoe waarschijnlijk het is dat patiënten bij een volgende keer weer kiezen voor
Dermapark.
Als u een volgende keer weer een afspraak moet maken met een
dermatoloog, zou u dan weer voor DermaPark kiezen?
Ja, zeker wel
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Waarschijnlijk wel
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Nee, waarschijnlijk niet
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Nee, zeker niet
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Dermapark (n=2226)

In het onderzoek is gevraagd of Dermapark is aanbevolen bij vrienden of bekenden.
Heeft u zelf DermaPark aanbevolen bij vrienden, familie of bekenden?
Ja, meerdere keren

26%

Ja, een enkele keer

23%

Nee, want zo'n situatie heeft zich nog
niet voorgedaan

49%

Nee, ik zal DermaPark niet aanbevelen

0%

Weet niet/geen antwoord
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Dermapark (n=2226)

Wachttijden
In de zorg is het soms van belang om snel een afspraak te kunnen maken.
De mogelijkheden om op korte termijn een afspraak te maken
Slecht
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Matig
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Voldoende

8%

Goed
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Zeer goed

44%

Weet niet/geen mening
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Dermapark (n=2226)

Onderstaande grafiek geeft aan hoelang patiënten, bij het bezoek aan de
dermatoloog, gemiddeld hebben moeten wachten.
Hoe lang heeft u bij uw laatste bezoek aan de dermatoloog moeten
wachten voordat u aan de beurt was? (in minuten, vanaf het afgesproken
tijdstip)
Hoe lang heeft u bij uw laatste bezoek
aan de dermatoloog moeten wachten
voordat u aan de beurt was? (in
minuten, vanaf het afgesproken
tijdstip)
Dermapark (n=2117)
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Resultaat behandeling
In het onderzoek wordt gevraagd wat er is gebeurd met de klachten waarvoor cliënten
bij de dermatoloog zijn langsgegaan.
Kunt u aangeven hoe het momenteel zit met de klachten waarvoor u bij de
dermatoloog bent langsgegaan?
Geheel verholpen

46%

Bijna verholpen

37%

Het is vanzelf overgegaan

1%

Mijn klachten zijn er nog steeds
Mijn klachten zijn chronisch van aard
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Dermapark (n=2226)

Opzet onderzoek
Het klantenonderzoek is uitgevoerd via internet. Stratus marktonderzoek heeft
hiervoor in overleg met Dermapark de vragenlijst ontwikkeld, op basis van de
bestaande versie van de beroepsgroep. Deelname aan het onderzoek is volstrekt
anoniem. De verzamelde gegevens worden gebruikt om, waar nodig de zorg voor
patiënten van Dermapark te verbeteren.

