
zoek, vind en waardeer

van patiëntenfederatie NPCF
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Waarom?

• Nauwelijks informatie over kwaliteit

• Keuze-informatie is nodig in het zorgstelsel en moet gefaciliteerd 

worden

• Druk op transparantie en openheid

• Ervaringen van patiënten en cliënten werden nergens gebundeld 

gepresenteerd

• Het geven van reviews is niet nieuw

• Ervaringen van patiënten en cliënten geven nuttige en pure 

informatie

• Toewerken naar een 360 graden beeld over de zorg
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Patiënten- en cliëntenervaringen online



ZorgkaartNederland is onderscheidend

• Neutraal en onafhankelijk platform

• Meest complete overzicht van zorgverleners en zorginstanties: dé 

online zorggids in Nederland

• Het grootste aanbod aan waarderingen (keuze)

• Verbinden (kwaliteit)

• Directe ervaringen lezen

• Betrouwbare en actuele informatie

• Actieve en aanspreekbare redactie

• Betrekt zorgconsumenten en zorgaanbieders bij doorontwikkeling 

platform

• Zeer groot (en snel groeiend) online bereik

4



Bereik ZorgkaartNederland website

Maandelijks gemiddeld:

• ≥ 1.000.000 bezoeken

• 800.000 unieke bezoekers

• 4.000.000 pageviews

• 7.300 waarderingen 

Waarderingen: >222.000

Gids: >133.000 adressen

En stijgend…..
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Cijfers  april 2015

821 13.400



Wat kan je op ZorgkaartNederland?

• Reviews ophalen

• Reviews lezen

• Aanspreekbare redactie

• Reageren

• In contact komen met melder 

indien gewenst

• Meedenken doorontwikkeling

• Gratis marketingtools

• Informatie delen (keurmerken, 

vergelijkingshulpen, filters)
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Responsive design: ook voor tablet en smartphone



Veilige omgeving: redactieproces
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• Bevestigen mailadres

• IP- en emailcheck 

(misbruik)

• Gedragscode

• Duiden van waarderingen

• Wederhoor en contact



Duiding van waarderingen
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Wetenschappelijk onderzoek VU, Talma instituut:

Waarderingen ZorgkaartNederland geven betrouwbaar beeld van de zorg 

bij 30 resp 9 waarderingen voor organisaties en individuele zorgverleners
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Wat doet ZorgkaartNederland in de ouderenzorg?

1) Samenwerking Actiz

2) Project verzamelen reviews VVT

3) Project Verpleging en Verzorging Thuis

4) ZorgkaartNederland als onderdeel van de top-200
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Samenwerking ActiZ en ZorgkaartNederland

• Openheid over kwaliteit verpleeg- en verzorgingshuizen, 

thuiszorg en kraamzorg

• Sectorpagina’s

• Bieden van actuele keuze-informatie. Actiz-database: 

filters, profielinformatie en vergelijkingshulpen

• Aanpassen vraagstelling waarderingsformulier aan sector

• Korting leden op betaald pakket
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Sectorpagina’s



Informatie actiz database op profielpagina 
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Vergelijkingshulpen
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Aanpassen waarderingsformulier

Toelichting

gedragscode & 

redactie

Waardering

anoniem maar 

inzender altijd

bekend

In onderzoek: 

aandoening/ 

behandeling ook

sectorspecifiek?

Vraagstelling wordt

–als onderdeel van 

samenwerking-

aangepast aan

sector

In onderzoek: 

toevoegen

afdelingen aan

waarderings-

formulier? 
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Reviews verzamelen VVT

• Doel: transparantie van de sector

• 3-jarig project

• 25.000 reviews per jaar, 90% van de 

VVT

• Gratis interviewteam(s) 

• Ontwikkelen materialen aanspreken 

doelgroepen

32 locaties reeds ingepland.
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Project verpleging en verzorging thuis

• Interviews cliënten thuiszorg en PGB

• Aanpassen vragen sector verpleging en verzorging thuis

• Ophalen reviews

• Combineren met alle beschikbare informatie en 

‘verbeterplannen’ opzetten

• Maken vergelijkingshulpen en leidraad thuiszorg
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ZorgkaartNederland als onderdeel top-200

• Actief verzamelen reviews

• Kwetsbaar op durven stellen (open en transparant)

• Reviews gebruiken (complimenten en 

verbeterpunten, toetsen, luisteren, terugkoppelen, 

input clientenraden, etc.)

• Meedenken doorontwikkeling en bruikbare tools

• Ervaringen delen (bijvoorbeeld door te bloggen)

• Gebruik het vooral in ondersteuning van ideeën en 

plannen!

Leidraad: > 30 reviews per locatie
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Betaald pakket

• Trendmark-rapportages

• Profielpagina (o.a. foto’s, video’s, SoMe)

• E-mailallerts

• Data downloaden (gebruiken onderzoek en verbeteren)

• Bloggen over ervaringen & kennis bij eigen organisatie
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Tips voor meer waarderingen

• Integreer ZorgkaartNederland in al uw uitingen, waaronder Social 

Media

• Vraag bij geschikte 

cliëntcontacten om 

een waardering op 

ZorgkaartNederland 

• Maak gebruik van het 

beschikbare promotiemateriaal 

(on- en offline)

• Motiveer uw medewerkers

� Zet het ZorgkaartNederland interviewteam in! 
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Deze organisaties werken al met ZorgkaartNederland  
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Deze organisaties werken al met ZorgkaartNederland  
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Meer informatie of contact
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Naam Functie Contactgegevens

Loes Bierma Productmanager ZorgkaartNederland l.bierma@npcf.nl

030 – 2970303

Interviewteam op locatie?

Maaike Schnabel

Projectmanager interviewteams m.schnabel@npcf.nl

030 – 2970303

Interesse pakket of meer informatie wat je met 

ZorgkaartNederland kan?

Bernadette van Oost

Adviseur b.vanoost@npcf.nl

030-297 03 03

Meer weten over de top-200?

Petra Schout

Teammanager patientenfederatie NPCF p.schout@npcf.nl

030 – 2970303

Meer weten over project verpleging en verzorging

thuis?

Aafke Victoor

Beleidsmedewerker patientenfederatie NPCF a.victoor@npcf.nl

030 – 2970303


