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Meest cliëntvriendelijk

De prijs voor meest cliëntvriendelijke verpleeg-/verzorgingshuis is samengesteld op basis van de data 

van Zorgkaart Nederland. Dit is de grootste review site van de zorg waar patiënten, bewoners en 

familieleden 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 

verpleeg-/verzorgingshuizen zo hoog scoort in de sector. Wat doen zij goed en wat kunnen andere 

verpleeg-/verzorgingshuizen hiervan leren?

De spelregels:

• Alle verpleeg-/verzorgingshuizen in Nederland die vermeld zijn op ZorgkaartNederland.nl, dingen 

mee naar de prijs.

• Er zijn drie factoren die meewegen in de ranking: 

• De rapportcijfers over de 6 criteria die op ZorgkaartNederland.nl worden uitgevraagd 

(afspraken, accommodatie, medewerkers, luisteren, informatie, behandeling) 

• Hoe vaak het verpleeg-/verzorgingshuis wordt aanbevolen aan anderen.

• Het aantal waarderingen op ZorgkaartNederland.nl.

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

verpleeg-/verzorgingshuizen tellen de waarderingen vanaf 15 november 2013 tot en met 15 

november 2015 mee. 

• Een verpleeg-/verzorgingshuis moet in deze periode minimaal 30 waarderingen hebben behaald 

op ZorgkaartNederland.nl.

Inleiding

Ranking meest cliëntvriendelijke verpleeg-/verzorgingshuis

1 Opella

2 Archipel

3 Stichting WarmThuis, wonen en welzijn voor mensen met dementie

4 Zorggroep Apeldoorn en omstreken

5 Frankelandgroep
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Duiding

Inleiding

Er zijn een aantal analyses gedaan op de data 

van de top-3 verpleeg-/verzorgingshuizen:

• De rapportcijfers zijn geanalyseerd en het 

percentage bewoners 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.

De volgende pagina geeft de belangrijkste 

conclusies. Daarna volgt een beschrijving van de 

analyses.

Invulformulier op ZorgkaartNederland

Hoe kan de ranking van het meest 

cliëntvriendelijke verpleeg-

/verzorgingshuis 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 of bewoner aan of 

hij/zij de instelling of zorgverlener 

zou aanbevelen bij familie of 

vrienden. Tenslotte volgt een open 

balk waarin men 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.



5

Conclusie

In de opmerkingen over verpleeg-

/verzorgingshuizen worden een aantal 

onderwerpen genoemd die van belang blijken te 

zijn voor een goede waardering van een tehuis. 

Vooral de manier waarop bewoners behandeld 

worden, is van groot belang voor een positief 

waarde oordeel. Bij alle verpleeg-

/verzorgingshuizen uit de top-drie wordt 

gesproken over de grote mate van betrokkenheid 

en de warme of liefdevolle behandeling door 

verpleegkundigen. 

Daarnaast is de omgeving van groot belang. 

Bijvoorbeeld een mooie accommodatie met ruime 

woonkamers. Daarnaast wordt ook een goede 

sfeer genoemd en een plek waar men tot rust kan 

komen.

Tenslotte valt op dat een goede 

informatievoorziening belangrijk wordt gevonden. 

Niet alleen naar de bewoners toe over 

bijvoorbeeld activiteiten, maar ook de familie 

wordt graag goed op de hoogte gehouden.

Inleiding

“het was fantastisch om de liefde te ervaren en 

de goede zorg”



Resultaten
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Top-3 verpleeg-/verzorgingshuizen

Resultaten – de kerncijfers

Onderstaande grafiek toont de meest cliëntvriendelijke verpleeg-/verzorgingshuis score van de 

top-drie verpleeghuizen. Deze is berekend op basis van de rapportcijfers over de 6 criteria op 

ZorgkaartNederland.nl, het percentage aanbevelen en het aantal waarderingen. Hiervoor zijn 

de waarderingen genomen van 15 november 2013 tot en met 15 november 2015.

Op de volgende pagina’s volgt een aantal analyses op de open toelichting om aan te geven 

waarom dit de beste verpleeg-/verzorgingshuizen zijn. 

8.78 8.59 8.57

Opella

Archipel

Stichting 

WarmThuis
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Positieve associaties verpleeg-/verzorgingshuizen

Resultaten – open toelichting

Specifiek voor Opella:

Het is vooral het personeel wat maakt dat Opella zo goed wordt beoordeeld. Veel mensen 

hebben de opvang als fantastische ervaren.

Hoe werkt het?

Door het verband te leggen tussen woorden (of 

woordcombinaties) en de totaalscore, kunnen 

positieve en negatieve associaties worden 

achterhaald. Voor de top-3 verpleeg-

/verzorgingshuizen 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.

Meest voorkomende associaties

Bij elk van de tehuizen wordt positief gesproken 

over de manier waarop de bewoners worden 

behandeld. Bij Opella zijn de verpleegkundigen 

behulpzaam en liefdevol. Bij Archipel worden 

bewoners op een warme manier opgevangen. En 

bij stichting WarmThuis wordt gesproken over de 

betrokkenheid van het personeel.
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Positieve associaties verpleeg-/verzorgingshuizen

Resultaten – open toelichting

Specifiek voor Stichting WarmThuis :

Naast de betrokkenheid van het personeel, zijn bewoners en familieleden ook zeer te 

spreken over de informatievoorziening en de accommodatie.

Specifiek voor Archipel:

Bij Archipel worden de mooie woonruimtes positief beschreven. Bewoners voelen zich er 

gelukkig.
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Vergelijkingsanalyse

Resultaten – open toelichting

Hoe werkt het? 

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 verpleeg-

/verzorgingshuizen, is de kans groot dat het om positieve onderwerpen gaat waarmee het verpleeg-

/verzorgings zich positief onderscheidt.

Op de volgende pagina’s is voor de top-3 aangegeven wat kenmerkende woorden zijn voor het 

betreffende verpleeg-/verzorgingshuis. Daarna volgen quotes uit waarin de woorden voorkomen. Dit zijn 

kenmerkende quotes die vaker naar voren komen bij de betreffende instelling.

Bij Opella komt bijvoorbeeld meer naar voren dat bewoners er hun rust kunnen vinden. Bij 

Archipel wordt er goed naar de bewoners geluisterd en bij stichting WarmThuis wordt 

opvallend veel over de goede sfeer gesproken.
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Vergelijkingsanalyse

Resultaten – open toelichting

Opella:

“ik heb jullie ervaren als zeer zorgzaam en behulpzaam en ook 

vooral naar mij als partner”

“ik ben hier veel rustiger dan vroeger thuis, ik was vooral snachts 

bang, ik heb nu meer rust”

“over informatie en afspraken ben ik zeer tevreden”

“mijn kamer is mooi en de eetzaal is goed”

“warm ontvangen met rondleiding, door verpleegster”

“de zorg door verpleegkundigen en vrijwilligers was uitstekend, 

zowel voor mijn vader als voor ons”

“ik heb dit hospice als warm, vriendelijk, menselijk ervaren”
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Vergelijkingsanalyse

Resultaten – open toelichting

Archipel:

“er wordt goed naar me geluisterd en ik krijg de kans om uit te 

leggen wat ik bedoel”

“ik krijg genoeg informatie over activiteiten en als ik om 

informatie vraag krijg ik die ook”

“ze luisteren goed naar me en zijn geduldig”

“er staat koffie voor me klaar en ze zijn geïnteresseerd en attent”

“ik ben heel tevreden met het gebruik van familienet, heel 

tevreden”

“het behandelplan wordt goed gevolgd en zonodig bijgewerkt”

“er wordt goed naar me geluisterd en ze begrijpen me goed”

“alles is hier gemakkelijk en dichtbij, zowel in mijn kamer als in 

het hele gebouw”

“mijn kamer is ruim genoeg”
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Vergelijkingsanalyse

Resultaten – open toelichting

Stichting WarmThuis:

“de medewerkers vind ik stuk voor stuk heel betrokken en 

behulpzaam”

“de sfeer is hartelijk en stressloos”

“de aandacht is er altijd, dit voelt erg goed”

“ik, als partner, voel me er ook altijd welkom”

“ik word ook altijd goed goed op de hoogte gehouden van 

zaken omtrent mijn man door middel van e-mail of per telefoon”

“alles is heel ruim opgezet en gezellig ingericht”

“mijn vrouw ziet er altijd verzorgd uit”

“veel dorpsbewoners voelen zich betrokken en zijn vrijwilliger”

“prachtige accomodatie met mooi buitenterrein, kleinschalige 

huiselijke opvang, uitstekend betrokken, liefdevol en bekwaam 

personeel”

“een plek waar hij ontzettend goed en 'op niveau' verzorgd 

wordt, waar hij een mooie eigen kamer heeft en bovenal naar 

buiten kan wanneer hij dat wil”



SAMR

Marktonderzoek wordt marktvinden

Met marktonderzoek is niets mis. En ook niet met data. 

Sterker nog: wij gebruiken beide. Maar alléén 

onderzoek levert geen inzicht in welke kansen er in de 

sterk veranderende markt liggen. Om daar achter te 

komen moet je verder gaan. Voorbij het onderzoek. 

Voorbij de data-analyse. Let wel, die gooien we niet 

weg. We gaan ze anders gebruiken. En vooral, 

aanvullen.

Dus vaarwel marktonderzoek.

Marktvinden is wat wij doen!


