Resultaten Flitspeiling
Homepage Website

De startpagina www.avl.nl is vernieuwd!
Misschien heeft u wel al een kijkje genomen. Voor de nieuwe insteek van de website hebben we ook
nog een aantal zaken getoetst bij het panel. Aan het onderzoek, dat heeft plaatsgevonden in januari
2016, hebben 187 panelleden deelgenomen. Hier kort de resultaten en de vertaling hiervan naar onze
nieuwe homepage.

Resultaten uit het onderzoek en vertaling hiervan naar de website
Beeld homepage
De helft van de respondenten heeft de voorkeur voor een foto van medewerker en patiënt (57%)
gevolgd door medewerker (28%). Beeld waarop zowel de medewerker van het AVL te zien is als een
patiënt wordt het meest persoonlijk, uniek en passend gevonden. Beelden van alleen medewerkers van
het AVL wordt iets sterker als onderscheidend gevonden.
Voor de website is gekozen om gebruik te maken van filmmateriaal, hierbij is gekozen om zowel de
medewerker als de patiënt in beeld te brengen. Voor de medewerkers is gekozen om zowel onze ‘zorg’
kant als ‘onderzoeks’ kant te laten zien.
Link wetenschap
Dit komt ook overeen met een kwart van de respondenten dat aangeeft dat de wetenschappelijke kant/
het onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek nog wel prominenter op de website mag. Dit was ook
een verzoek vanuit de organisatie. Er is voor gekozen om duidelijker een verschillende nieuwsberichten
te laten zien en ook de speerpunten vanuit de organisatie en het onderzoek (beeldgestuurde therapie,
immuuntherapie en personalized medicine)

De actualiteit wordt duidelijker belicht:

Belangrijkste gebruik website
De panelleden gaven aan dat de belangrijkste redenen waren om de website te bezoeken voordat ze
patiënt waren:
1.
2.
3.
4.
5.

Informatie over de kankersoort
Informatie over verschillende behandelingen
Informatie over (snel)diagnostiek
Afspraak maken
Informatie wetenschappelijk onderzoek

En sinds ze patiënt zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Informatie over specialisten/ behandelteam
Informatie over behandelingen
Informatie over nieuwe ontwikkelingen oncologie
Informatie over het patientenportaal MijnAVL
Nieuws over het Antoni van Leeuwenhoek

Samen met de achterliggende statistieken over het gebruik van de website zijn de belangrijkste taken
prominent op de website getoond, zodat hier snel en makkelijk op doorgeklikt kan worden.

We hopen uiteraard dat de nieuwe homepage u aanspreekt!
In 2017 zal de website nog verder worden aangepast.

