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10 tips voor het verzamelen van waarderingen  

 

Hieronder een aantal gouden tips voor het verzamelen van waarderingen. Samengesteld op 

basis van de ervaringen van deelnemende instellingen.  

 

1. Gebruik e-mail. Stuur (ex-)patiënten een e-mail met het verzoek om een waardering te 

plaatsen over hun ervaring met de verleende zorg. Het Deventer Ziekenhuis doet dit ongeveer 

1x per kwartaal met groot succes. Alle bezoekers aan de polikliniek in de afgelopen periode 

krijgen een oproep via e-mail met een directe link naar de eigen pagina op 

ZorgkaartNederland.  

2. Geef patiënten wat mee naar huis! Gebruik hiervoor het beschikbare ZorgkaartNederland 

promotiemateriaal. Of ontwerp zelf wervingsmateriaal zoals visitekaartjes of afsprakenkaartjes 

met uw eigen logo. Leg deze op balies of laat deze actief meegeven door de specialisten of 

assistente. Het actief uitvragen van waarderingen leidt tot een beter en representatiever beeld 

van de tevredenheid. Wij geven u graag advies en voorbeelden en leveren graag de benodigde 

materialen aan.  

3. Combineer slim met bestaande vragenlijsten en klanttevredenheidsonderzoek. Sluit uw 

bestaande klanttevredenheidsonderzoek af met de vraag om ook een waardering op 

ZorgkaartNederland te plaatsen. Of vervang bestaande uitvragen door ZorgkaartNederland.  

4. Gebruik het ZorgkaartNederland interviewteam. Het interviewteam kan op locatie worden 

ingezet om actief en onafhankelijk waarderingen uit te vragen van uw patiënten. Door inzet 

van het team bent u in staat om in één dag ca. 40 relevante waarderingen te verzamelen. 

(nb: aantal is afhankelijk van diverse factoren en kan dus lager of hoger uitvallen). Informeer 

naar de mogelijkheden via marketing@zorgkaartnederland.nl  

5. Verwijs vanaf uw eigen website, weblog, Facebook pagina actief naar ZorgkaartNederland. 

Voorbeelden:  

 GGZ Delfland : http://www.ggz-delfland.nl/home.html  

 Twitter Nationale Trombosedienst: https://twitter.com/zelfzorgen 

 Deventer ziekenhuis http://www.dz.nl/patient/mijn-mening/Paginas/Default.aspx 

 Carrousel homepage Tweesteden ziekenhuis:  http://www.tweestedenziekenhuis.nl/ 

 Persoonlijke pagina van zorgverlener: http://www.hagaziekenhuis.nl/a-tm-

z/behandelaars/gynaecologen/berning,-b.aspx   

  

http://www.dz.nl/patient/mijn-mening/Paginas/Default.aspx
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6. Zet Social Media actief in. Zowel via het algemene instellingsaccount als de accounts van 

individuele specialisten en medewerkers. Veel bezoekers van uw ziekenhuis of instelling 

melden nu al via Twitter of Facebook hoe zij het bezoek hebben ervaren. Geef juist hen de tip 

om de ervaring ook op ZorgkaartNederland te plaatsen.  

7. Zorg voor free publicity. Een samenwerking met ZorgkaartNederland en Patiëntenfederatie 

NPCF heeft nieuwswaarde. Leg contact met jullie contactpersonen bij regionale media, lever 

een artikel aan en laat via regionale media (toekomstige) patiënten weten open te staan voor 

feedback. Aanvullingen en reacties van NPCF op de samenwerking zijn uiteraard 

bespreekbaar.  

8. Maak gebruik van alle bestaande communicatiekanalen binnen uw instelling. Zoals 

bijvoorbeeld wachtkamerschermen en intranet. Wij leveren graag een logo in het juiste 

digitale formaat.  

9. Er zijn ook bel-me-terug kaartjes beschikbaar waarmee patiënten die wat minder digitaal zijn 

via een kort telefonisch interview hun ervaring met een zorgverlener kunnen delen. De 

redactie plaatst vervolgens deze waardering op ZorgkaartNederland.  

10. Motiveer de interne medewerkers. Communiceer veelvuldig over alle activiteiten en over de 

resultaten. Ook van complimenten kan je leren.  

 


