Evaluatie symposium Something Inside So Strong 17 april 2016
Zondag 17 april namen 300 mensen met Lyme en naasten deel aan het symposium
Something Inside So Strong. De 126 deelnemers die de online evaluatie hebben ingevuld,
waardeerden de bijeenkomst gemiddeld met het rapportcijfer 8,3. Driekwart geeft aan dat
men als het even kan weer komt als er volgend jaar weer zo’n symposium wordt
georganiseerd.

Enkele reacties:
Afwisselend, informatief, motiverend, fijn contact met lotgenoten.
Bijzonder indrukwekkende en leerzame dag.
Dat er een poging gedaan werd echt tot samenwerking te komen.
Duurde iets te lang; een enkel gesprek iets minder soepel.
Fijne bijeenkomst, mooie locatie, goed verzorgd.

Geweldige organisatie, zat goed in elkaar en was goed te volgen, zelfs voor een Lymie,
Goed verzorgd en leuke opzet met wat humor en muziek maar met nadrukkelijk de
problemen rondom Lyme.
Goede presentator, maar er hadden nog wat meer kritische vragen kunnen worden gesteld.
Voortaan graag vragen van publiek toestaan.
Ik zou een volgende keer iets meer positiviteit willen horen.
Regulier en alternatief werd evenwichtig gepresenteerd.
Het was erg goed en voor mij ook erg emotioneel.
Fijn om de uitspraken op het scherm te lezen hoe lotgenoten en naasten zich staande
houden.
De foyer was wat klein was en de stoelen onprettig.
Ik vond het een prettige presentatie met de juiste afwisseling van woord, beeld en muziek.
Ik ben er nog vol van en hoop op een vervolg.
Ik heb het gevoel dat ik een warm bad heb gehad.
Nog nooit heb ik zoiets indrukwekkends meegemaakt. Deskundig, uitstekend gepresenteerd,
ontroerend, informatief, onthutsend.
De grafieken waren zo ontzettend veelzeggend en herkenbaar!
Het was een emotionele, waardevolle en geslaagde dag!

De organisatie, sfeer, optredens en locatie worden gemiddeld met een rapportcijfer tussen
de 8 en 8 ½ gewaardeerd. Qua lunch waren er een aantal verbeterpunten. De best
gewaardeerde programmaonderdelen waren de vraaggesprekken met de huisarts, de
vraaggesprekken met mensen met Lyme en naasten en de herdenking aan het begin van de
bijeenkomst. Het minst gewaardeerde onderdeel was de videoboodschap van minister
Schippers. Bekijk de foto’s en video-opname via www.volle-maan.nl/strong.

