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De spelregels:

• Alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland en vermeld op ZorgkaartNederland.nl dingen mee naar de 

prijs.

• Factoren die meewegen in de ranking zijn: De rapportcijfers over alle 6 de criteria die op 

ZorgkaartNederland.nl worden uitgevraagd (afspraken, accommodatie, medewerkers, luisteren, 

informatie, behandeling) en hoe vaak het ziekenhuis wordt aanbevolen aan anderen.

• Zowel waarderingen over specialisten als waarderingen over de locaties zelf tellen mee. Voor 

ziekenhuizen tellen de waarderingen vanaf 10 juni 2013 t/m 14 september 2014 mee. Omdat er 

minder waarderingen voor klinieken zijn, tellen hiervoor alle waarderingen vanaf 2009 mee.

• Een ziekenhuis moet in deze periode minimaal 100 waarderingen hebben behaald op 

ZorgkaartNederland.nl, een kliniek minimaal 50.

• Resultaten worden gewogen op basis van het aantal ‘likes’. Hoe vaker een waardering als 'nuttig' 

wordt ervaren, hoe zwaarder de waardering weegt in de ranking.

• Voor ziekenhuizen geldt dat er minimaal 5 beroepsgroepen gewaardeerd zijn.

MEEST PATIËNT VRIENDELIJK

De prijs voor meest patiënt vriendelijke 

ziekenhuis en meest patiënt vriendelijke 

kliniek is samengesteld op basis van de data 

van Zorgkaart Nederland. Dit is de grootste 

review site van de zorg waar patiënten een 

waardering kunnen achterlaten over een 

zorginstelling of zorgverlener. Het is daarom 

een echte publieksprijs. 

Dit rapport geeft een overzicht van de ranking 

en laat zien waarom de top 3 ziekenhuizen en 

klinieken zo hoog scoort in de sector. Wat doen 

zij goed en wat kunnen andere ziekenhuizen en 

klinieken hiervan leren?

Meest Patiënt Vriendelijke Ziekenhuis Meest Patiënt Vriendelijke Kliniek

1 Slingeland Ziekenhuis 1 Alexander Monro Ziekenhuis - Borstkankerziekenhuis

2 Máxima Medisch Centrum 2 Medisch Centrum Waalre

3 Pasana Ziekenhuis De Sionsberg 3 Aesthetic Beauty Clinics

4 Sint Maartenskliniek 4 Oogcentrum Noordholland

5 SJG Weert - St. Jans Gasthuis Weert 5 Bloemingdael plastische chirurgie

6 Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten

7 Ziekenhuis St Jansdal

8 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)

9 Deventer Ziekenhuis

10 Rijnstate Arnhem

Ranking Meest Patiënt Vriendelijke Ziekenhuis en Meest Patiënt Vriendelijke Kliniek
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DUIDING

Hoe kan de ranking van het Meest Patiënt 

Vriendelijke Ziekenhuis of Kliniek worden 

verklaard aan de hand van de waarderingen 

op Zorgkaart? Een waardering op Zorgkaart 

bevat veel informatie over de performance 

van zorginstellingen. Allereerst worden 

rapportcijfers gegeven op zes onderdelen. 

Het gemiddelde hiervan is de totaalscore. 

Daarnaast geeft de patiënt aan of hij/zij de 

instelling of zorgverlener zou aanbevelen bij 

familie of vrienden. Tenslotte volgt een open 

balk waarin de patiënt zijn/haar ervaring kan 

beschrijven en kan toelichten waarom hij/zij 

deze cijfers heeft gegeven. Deze open 

toelichting geeft de meeste feedback en 

verschaft de meeste informatie voor het 

duiden van de ranking.

Er zijn diverse analyses gedaan op de data van de top-3 ziekenhuizen en klinieken:

• De rapportcijfers zijn geanalyseerd en het percentage patiënten dat wel/niet aanbeveelt.

• Voor elke instelling zijn de positieve associaties gefilterd uit de open toelichting.

• Er is een vergelijkingsanalyse uitgevoerd op de open toelichting voor elk van de instellingen.

• Voor de top-3 ziekenhuizen tezamen is een trendanalyse uitgevoerd op de open toelichting. Een 

betrouwbare trendanalyse kan niet worden gedaan voor de klinieken, omdat daarvoor nog te weinig 

waarderingen zijn op Zorgkaart.

De volgende pagina geeft de belangrijkste resultaten.

Daarna volgt een beschrijving van de analyses.

Invulformulier op ZorgkaartNederland
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CONCLUSIE

Zowel de top-3 ziekenhuizen als de top-3 klinieken scoren hoge cijfers die elkaar niet veel ontlopen. De 

sector klinieken scoort nog wat beter dan de sector ziekenhuizen. Voor beide sectoren blijkt een goede 

behandeling het meest belangrijk te zijn voor het aanbevelen aan familie of kennissen. Daarna volgt het 

luisteren naar patiënten en het geven van informatie.

Net als een goede behandeling blijkt voor beide sectoren de vriendelijkheid en de betrokkenheid van het 

personeel een hygiënefactor. Bij de ziekenhuizen werden de hoogste cijfers uitgedeeld aan kundige 

zorgverleners en of de patiënt een goede uitleg heeft gekregen. De top-3 ziekenhuizen onderscheidt zich 

juist op dat laatste van de rest van de ziekenhuizen. Uit de trendanalyse blijkt dat patiënten van deze 

ziekenhuizen steeds vaker aangeven dat ze een goede uitleg hebben gehad. 

Naast een goede uitleg heeft elke ziekenhuis uit de top-3 een aantal factoren waarmee het zich 

onderscheidt binnen de sector. Bij het winnende ziekenhuis, het Slingeland Ziekenhuis, komt vooral naar 

voren dat de zorgverleners geduldig zijn en de patiënt gerust stellen. Bovendien wordt opvallend vaak 

gezegd dat de patiënt pijnloos is behandeld.

Omdat klinieken meer van elkaar verschillen dan ziekenhuizen, liggen de motivaties meer uiteen. Bij het 

Alexander Monro Ziekenhuis – Borstkankerziekenhuis, de winnende kliniek, wordt de patiënt vanaf de 

ontvangst enorm gerust gesteld en persoonlijk behandeld. Patiënten voelen zich er veilig en vertrouwd.

Bij het Medisch Centrum Waalre wordt ook de ontvangst opvallend vaak in positieve zin genoemd, maar 

ook de nazorg. En bij Aesthetic Beauty Clinics is het resultaat vooral van belang.

Ook bij de top-3 klinieken komt een duidelijke uitleg naar voren, zij het in iets mindere mate.
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ZIEKENHUIZEN
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ZIEKENHUIZEN: DE CIJFERS

Onderstaande grafiek toont de cijfers voor de 

gehele sector en daarna voor de top-drie 

ziekenhuizen. Met een gemiddelde van 8,6 

op de totaalscore en 90% van de patiënten 

die de instelling of zorgverlener aanbevelen, 

scoort de gehele sector hoog. Dat komt 

vooral door de waarderingen van de 

zorgverleners, die liggen nog wat hoger dan 

de waarderingen van de instellingen. De 

cijfers voor de verschillende aspecten 

(accommodatie, afspraken, behandeling, 

informatie, luisteren, medewerkers) ontlopen 

elkaar niet zo. Medewerkers en behandeling 

scoren net iets hoger. 

Het verband tussen deze aspecten en het wel 

of niet aanbevelen is het sterkst voor de 

behandeling, daarna volgen luisteren en 

informatie. Dat wil dus zeggen dat patiënten 

meer geneigd zijn aan te bevelen als de 

behandeling beter is geweest.

De scores voor de top-3 ziekenhuizen liggen 

dicht bij elkaar. Het Slingeland Ziekenhuis 

scoort net iets beter op de totaalscore. Voor vijf 

van de zes aspecten scoort dit ziekenhuis het 

best, behalve voor accommodatie. Het verschil 

is het grootst voor het aspect medewerkers. 

Voor de accommodatie scoort het Máxima 

Medisch Centrum het beste cijfer.

Op de volgende pagina’s volgt een aantal 

analyses op de open toelichting van patiënten. 

Grafiek van de top-3 ziekenhuizen en de hele sector.

Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde 

cijfers van de top-3 ziekenhuizen en de hele 

sector voor de periode 10 juni 2013 t/m 14 

september 2014. De ranking voor Meest Patiënt 

Vriendelijke Ziekenhuis is gebaseerd op dezelfde 

periode. 

De totaalscore is een gemiddelde van de scores 

op de zes aspecten.
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Er is een aantal positieve associaties die bij 

elk van de drie ziekenhuizen terugkomen. 

Het meest is genoemd dat zorgverleners 

vriendelijk of aardig zijn. Bij elk van de drie 

ziekenhuizen komt naar voren dat ze 

betrokken zijn en goed luisteren naar de 

patiënt. De hoogste cijfers worden echter 

gegeven door patiënten die in de open 

toelichting de deskundigheid van de 

zorgverlener benoemen en aangeven dat ze 

een duidelijke uitleg of voorlichting hebben 

gehad. 

OPEN TOELICHTING: POSITIEVE ASSOCIATIES ZIEKENHUIZEN

Door het verband te leggen tussen woorden (of 

woordcombinaties) en de totaalscore, kunnen 

positieve en negatieve associaties worden 

achterhaald. Voor de top-3 ziekenhuizen is een 

wordcloud gemaakt van de positieve 

associaties. Hierin staan woorden of 

woordcombinaties waarvan het gemiddelde 

totaaloordeel van alle waarderingen waarbij 

deze woorden en woordcombinaties zijn 

genoemd, hoger is dan een 9. Hoe vaker een 

woord wordt genoemd, des te groter het woord 

in de wordcloud. De kleur heeft overigens geen 

functie in deze wordclouds.

Specifiek voor Slingeland Ziekenhuis:

Naast de positieve associaties die voor de top-3 zijn genoemd valt bij het Slingeland Ziekenhuis op dat 

patiënten worden gerust gesteld en dat de behandeling vaak pijnloos is geweest. Dat laatste heeft ook 

een groot verband met hele hoge scores.

Positieve associaties Slingeland Ziekenhuis
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OPEN TOELICHTING: POSITIEVE ASSOCIATIES ZIEKENHUIZEN

Specifiek voor Máxima Medisch Centrum:

Hier valt nog meer dan bij de andere top-3 ziekenhuizen op dat er goed naar de patiënt wordt 

geluisterd. Naast deskundigheid en een duidelijke uitleg worden de hoogste cijfers vooral toegekend aan 

de nabehandeling en het tonen van begrip.

Positieve associaties Máxima Medisch Centrum

Specifiek voor Pasana Ziekenhuis De Sionsberg:

Bij dit ziekenhuis worden minder positieve associaties genoemd dan bij de top-2. Dat komt vooral omdat 

het Pasana Ziekenhuis De Sionsberg een kleiner ziekenhuis is met minder waarderingen. Inhoudelijk is 

opvallend dat naar voren komt dat er weinig wachttijden zijn terwijl de zorgverleners toch de tijd nemen 

voor de patiënt.

Positieve associaties Pasana Ziekenhuis De Sionsberg
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OPEN TOELICHTING ZIEKENHUIZEN: VERGELIJKINGSANALYSE

Gerust gesteld:

“Ze stelden me daar gerust en bleven tijdens de behandeling steeds vragen of het goed met me 

ging…“ “Hij stelt je gerust en maakt voor de behandeling even een goed gesprek met je.“

Slingeland Ziekenhuis:

Bij een vergelijkingsanalyse zien we welke onderwerpen opvallend vaak naar voren komen bij de 

betreffende instelling ten opzichte van de overige zorginstellingen uit de sector. Dit laat dus zien wat er 

bijzonder is aan deze zorginstelling. Omdat deze analyse is gedaan voor de drie beste ziekenhuizen, is de 

kans groot dat het om positieve onderwerpen gaat waarmee het ziekenhuis zich positief onderscheidt.

Op de volgende pagina’s is voor de top-3 aangegeven wat de kenmerkende onderwerpen zijn. Bij elk 

onderwerp zijn ter illustratie twee quotes opgenomen.

Duidelijk uitgelegd:

“Geeft duidelijk aan wat de ingreep dient te zijn en waarom.“

“Voor en tijdens het verwijderen van verstandskies, werd me duidelijk uitgelegd wat er ging 

gebeuren en wat ik kon verwachten.“

Rustig / geduldig:

“Vriendelijke man die meedenkt, uitleg geeft, precies en rustig te werkt gaat.“

“Rustig samen naar de rontgen foto gekeken en uitgelegd hoe of wat.”

Pijnloos:

“Voelde me heel prettig en had ook echt geen pijn tijdens de behandeling.”

“Daarnaast fijne tips gekregen zodat er geen pijn was en de zwelling minimaal.”
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OPEN TOELICHTING ZIEKENHUIZEN: VERGELIJKINGSANALYSE

Máxima Medisch Centrum:

Duidelijke uitleg:

“Deskundige arts die wet waar hij over praat. Erg duidelijke uitleg, hoe moeilijk de diagnose ook is.”

“Duidelijke uitleg zonder moeilijke woorden. Ook de eventuele negatieve effecten goed uitgelegd.”

Eerlijk:

“Hij is open en eerlijk over de mogelijkheden, hetgeen ik als zeer prettig heb ervaren.”

“Ik vind een hele fijne arts kan alles met hem bespreken hij waardeert mijn mening waardoor we 

eerlijke en prettige gesprekken hebben.”

Goed luisteren / luisterend oor:

“Dr. Jansen nam echt voldoende tijd om naar mijn problemen te luisteren en heeft ook zeer 

duidelijk uitgelegd wat het beste vervolg is.”

“Hij is rechtuit en zegt meteen hoe het is met je, geeft je altijd goed advies mee, en hij kan heel 

goed luisteren, je kunt altijd je verhaal kwijt bij hem.”
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OPEN TOELICHTING ZIEKENHUIZEN: VERGELIJKINGSANALYSE

Snel / geen wachttijden:

“Voordeel is vooral dat je snel terecht kunt, geen wachtlijsten.”

“Zeer snelle afhandeling en korte lijnen in het ziekenhuis en daarmee ook korte wachttijden.”

Duidelijke uitleg:

“De antwoorden op mijn vragen zijn zeer duidelijk uitgelegd.”

“Is duidelijk in zijn uitleg van het hoe, wat en het waarom, waardoor je ongerustheid en 

vraagtekens weggenomen worden.”

Betrokken:

“Zeer fijn personeel, betrokken, behulpzaam, deskundig,snelle afspraken, geen lange wachttijden, 

super!”

“Ook de medewerkers zijn erg vriendelijk en betrokken.”

Klein ziekenhuis:

“Klein ziekenhuis snel contact met balie en cardioloog door korte lijnen.”

“Ik vind het prettig in zo'n klein ziekenhuis behandeld te worden, daar tel je nog als mens en ben je 

geen nummer.”

Pasana Ziekenhuis De Sionsberg:
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OPEN TOELICHTING ZIEKENHUIZEN: TRENDANALYSE

Vanaf 2012 zijn er drie onderwerpen die 

steeds vaker worden genoemd in de 

waarderingen van de top-3 ziekenhuizen:

• Duidelijke uitleg

• Goede uitleg

• Op je gemak stellen

De eerste twee lijken inhoudelijk zeer sterk op 

elkaar. Dat betekent dat deze trend des te 

sterker is.

Bij een trendanalyse wordt bekeken welke 

onderwerpen gedurende de afgelopen kwartalen 

significant zijn toegenomen of afgenomen. De 

trendgrafiek toont het aantal waarderingen 

waarin het betreffende onderwerp wordt 

genoemd, als percentage van het totaal aantal 

waarderingen. De groene lijn laat de trend zien. 

Om te bepalen of deze trend significant is, vereist 

deze analyse een grote hoeveelheid 

waarderingen. Daarom is ervoor gekozen om de 

waarderingen van de top-3 ziekenhuizen samen 

te nemen en de analyse niet uit te voeren voor 

klinieken.
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KLINIEKEN
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KLINIEKEN: DE CIJFERS

Onderstaande grafiek laat weer de cijfers 

zien voor alle klinieken tezamen (sector) en 

daarna voor de top-3 klinieken.

De cijfers van deze sector liggen nog wat 

hoger dan voor de ziekenhuizen:

• totaalscore: 8,9 vs 8,6

• % Aanbevelen: 94% vs 90%

De scores van de aspecten zijn vrijwel gelijk 

aan elkaar, alleen accommodatie scoort net 

iets lager (8,8).

Wanneer we kijken naar de verbanden 

tussen de aspecten en het wel of niet 

aanbevelen dan zien we dat deze hetzelfde 

zijn als bij de ziekenhuizen. Het meest van 

belang is de behandeling, daarna volgen 

luisteren en informatie. Medewerkers, 

afspraken en accommodatie zijn minder van 

invloed op het wel of niet aanbevelen door 

patiënten.

Vrijwel alle patiënten van de top-3 klinieken 

zouden deze kliniek aanbevelen bij familie of 

vrienden. De meest patiënt vriendelijke kliniek, 

het Alexander Monro Ziekenhuis –

Borstkankerziekenhuis, onderscheidt zich vooral 

op de scores van de aspecten. Deze zijn erg 

hoog en liggen ook een fractie hoger dan de 

andere twee ziekenhuizen. Uiteraard is daardoor 

ook de totaalscore het hoogst voor het 

Alexander Monro Ziekenhuis –

Borstkankerziekenhuis.

Grafiek van de top-3 klinieken en de hele sector.

Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde 

cijfers van de top-3 klinieken en de hele sector 

voor de periode 1 januari 2009 t/m 14 

september 2014. De ranking voor Meest Patiënt 

Vriendelijke Kliniek is gebaseerd op dezelfde 

periode. 

De totaalscore is een gemiddelde van de scores 

op de zes aspecten.
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Omdat de top-3 klinieken van elkaar 

verschillen, zien we verschillende positieve 

associaties bovenkomen. Toch zijn er een 

tweetal onderwerpen die bij elk van de drie 

klinieken worden genoemd. Net als bij de 

ziekenhuizen is dat het vriendelijk of aardig 

zijn van de bewuste zorgverleners. Dit wordt 

door veel patiënten genoemd. Verder komt 

bij elk van de drie een duidelijke uitleg naar 

voren.

Bij het Medisch Centrum Waalre, maar met 

name bij Aesthetic Beauty Clinics is het 

eindresultaat heel belangrijk voor een hoge 

score. 

OPEN TOELICHTING: POSITIEVE ASSOCIATIES KLINIEKEN

Door het verband te leggen tussen woorden (of 

woordcombinaties) en de totaalscore, kunnen 

positieve en negatieve associaties worden 

achterhaald. Van de top-3 klinieken is voor elk 

een wordcloud gemaakt van de positieve 

associaties. Hierin staan woorden of 

woordcombinaties waarvan het gemiddelde 

totaaloordeel van alle waarderingen waarbij 

deze woorden en woordcombinaties zijn 

genoemd, hoger is dan een 9. Hoe vaker een 

woord wordt genoemd, des te groter het woord

in de wordcloud. De kleur heeft overigens geen 

functie in de wordcloud.

Specifiek voor Alexander Monro Ziekenhuis – Borstkankerziekenhuis:

Deze kliniek heeft van de drie de meeste waarderingen. Daardoor zijn er meer positieve associaties. 

Naast het vriendelijke personeel is de persoonlijke behandeling veel genoemd en de warme ontvangst. 

Veiligheid en vertrouwen scoren gemiddeld het beste, samen met duidelijkheid en het feit dat de 

diagnose dezelfde dag nog komt.

Positieve associaties Alexander Monro Ziekenhuis – Borstkankerziekenhuis
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OPEN TOELICHTING: POSITIEVE ASSOCIATIES KLINIEKEN

Specifiek voor Medisch Centrum Waalre:

Omdat er minder waarderingen zijn voor deze kliniek, is het aantal positieve associaties minder. Het 

personeel neemt de tijd voor de patiënt en je wordt er snel geholpen. Ook hier is de uitleg en de 

informatievoorziening goed op orde. De hoogste waarderingen noemen vooral de goede nazorg.

Positieve associaties Medisch Centrum Waalre

Specifiek voor Aesthetic Beauty Clinics:

Ook hier zijn er minder positieve associaties, omdat er minder waarderingen zijn. Naast het vriendelijke 

personeel wordt vooral het eindresultaat genoemd. Een duidelijke uitleg zorgt voor de hoogste scores.

Positieve associaties Aesthetic Beauty Clinics
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OPEN TOELICHTING KLINIEKEN: VERGELIJKINGSANALYSE

Warm:

“Ik vind het een geweldig ziekenhuis, heel persoonlijk en een warm onthaal, reguliere ziekenhuizen 

kunnen hier een voorbeeld aan nemen.“

“Voor mijn opname las ik de beoordelingen op deze site en werd de term "warm bad" gebruikt. Ik 

kan niet anders doen dan dit volmondig beamen!“

Alexander Monro Ziekenhuis - Borstkankerziekenhuis:

Bij een vergelijkingsanalyse zien we welke onderwerpen opvallend vaak naar voren komen 
bij de betreffende instelling ten opzichte van de overige zorginstellingen uit de sector. Dit 
laat dus zien wat er bijzonder is aan deze zorginstelling. Omdat deze analyse is gedaan 
voor de drie beste klinieken, is de kans groot dat het om positieve onderwerpen gaat 
waarmee de kliniek zich positief onderscheidt.

Op de volgende pagina’s is voor de top-3 aangegeven wat de kenmerkende onderwerpen 
zijn. Bij elk onderwerp zijn ter illustratie twee quotes opgenomen.

Veilig:

“Het voelt veilig en dat vond ik heel belangrijk.”

“Er wordt naar je geluisterd naar mogelijkheden gekeken die veilig zijn en waar ik ook vrede mee 

kan hebben.”

Ontvangst:

“Mijn ervaring is buitengewoon goed, ontvangst is zeer aangenaam, er straalt een rust uit van 

omgeving en ziekenhuis.”

“”Ontvangst warm door aardige gastvrouwen. Veel persoonlijke aandacht.”

Betrokken:

“Betrokken, menselijk, neemt de tijd en is zeer goed in haar vak.”

“Een heel betrokken en bevlogen mens. Wil graag feedback horen en doet er dan ook iets mee.”
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OPEN TOELICHTING KLINIEKEN: VERGELIJKINGSANALYSE

Medisch Centrum Waalre:

Geen nummer:

“Je voelt jezelf geen nummer; Klant is koning.”

“Wat zeer belangrijk is je bent een persoon en geen nummer zoals in een ziekenhuis en het 

personeel is zeer vriendelijk.”

Geen wachttijden:

“Het is gewoon weg uit te kunst, heb geen lange wachttijden en je wordt gewoon weg heel 

vriendelijk geholpen.”

“Geen wachttijden, direct afspraak, direct behandeling en zeer goede nazorg.”

Ontvangst:

“Prima en super nette omgeving, hartelijk ontvangst, goede uitleg wat ze gaan doen.”

“Persoonlijke ontvangst in het gebouw, een specialist die tijd voor je neemt, even nabellen de dag 

na de operatie. en natuurlijk een operatie die geslaagd is.”

Nazorg:

“Operatie prima verlopen, en ook de nazorg is prima in orde.”

“Ook de nazorg is geweldig, de dag na de operatie wordt je zelfs gebeld met de vraag of alles in 

orde is. Dus van mij krijgen ze een dikke 10+”
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OPEN TOELICHTING ZIEKENHUIZEN: VERGELIJKINGSANALYSE

Aesthetic Beauty Clinics:

Eindresultaat:

“Ik ben zeer tevreden en ook erg blij met het resultaat.”

“Ik heb hier een aantal moedervlekken laten verwijderen en ben zeer tevreden met de behandeling, 

alsmede met het resultaat.”

Vriendelijk personeel:

“Zijn zeer correct en vriendelijk en zijn eerlijk over de behandeling”

“Goed geluisterd bij intake, juiste behandeling, klantvriendelijk, zeer nette locatie.”

Duidelijk:

“Na een prima en vooral duidelijk eerste consult de afspraak gemaakt voor de ingreep.”

“Het personeel was erg lief en duidelijk voor, tijdens en na de behandeling.”
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MarketResponse is hét bureau dat 
bedrijven inzicht geeft in klant-
ervaringen en houvast biedt voor 
een effectieve klantbenadering. Door 
klantdata te benutten en te 
analyseren, en dit te combineren 
met onderzoek naar de klantbeleving 
kunnen wij de waarde voor de 
eindklant optimaliseren.

Met als doel de juiste klantrelaties 
van onze opdrachtgevers doelmatig 
en efficiënt versterken. Daar gaan 
wij voor! 

Bezoekadres:
Leusderend 36
3832 RC  Leusden

www.marketresponse.nl
Twitter: @marketresponse.nl


