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1. Introductie 

1.1 Het onderzoek 
Nederlanders worden steeds ouder. Het aandeel 65-plussers stijgt van 16 procent nu tot bijna 26 
procent in 2040 (prognose 2013-2040 CBS). Op 1 januari 2013 woonde 4% van deze 65-plussers in 
een verpleeg- of verzorgingshuis; dit komt neer op meer dan 100.000 ouderen.  
Over het algemeen wordt het verhuizen naar het verpleeg- of verzorgingshuis ervaren als een 
emotionele gebeurtenis. In het leven van de bewoner, en in dat van betrokken naasten en familie.  
Project Zorgvisite speelt op dit actuele onderwerp in met het interactieve digitale platform 
Zorgvisite.nl, waar verpleeg- en verzorgingshuizen worden bekeken vanuit vragen als: ‘Zou dit een 
fijne woonplek zijn voor mijn vader of moeder?’ en ‘Kom ik hier graag op bezoek?’. Zorgvisite is er 
hier niet op uit om de kwaliteit van de zorg te evalueren, maar de sfeer en de kwaliteit van 
leefomgeving, activiteiten en zorgaandacht.  
 
Zorgvisite.nl is een particulier initiatief van Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse (de Dames 
THe). Het project wordt ondersteund door Vereniging Het Zonnehuis, maar ontvangt verder geen 
bijdragen van de overheid of vanuit de sector. Nu Zorgvisite.nl bijna 2 jaar in de lucht is en ruim 
zestig instellingen in het hele land zijn bezocht door de Dames THe, evalueert Publicarea het project. 
Dit wordt gedaan door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar Zorgvisite.nl; in dit 
evaluatiedocument vindt u de opzet en resultaten van het kwalitatieve onderzoek dat mede mogelijk 
wordt gemaakt door Vereniging Het Zonnehuis.  
 
De onderzoeksvraag van het onderzoek is: ‘wat is het effect van project Zorgvisite binnen 
zorginstellingen en in welke mate vormt het project een bijdrage aan de verbetering van de sfeer en 
leefomgeving in verzorg- en verpleeghuizen?’. Derhalve beoogt dit onderzoek, ten eerste, terug te 
blikken op ervaringen met zorgvisites, recensies en tips. Ten tweede beoogt het terug te blikken op  
ervaringen met de gebruikersvriendelijkheid van de website. Verder wordt er vooruitgeblikt op de 
mogelijkheid om de bijdrage van Zorgvisite.nl aan sfeer en kwaliteit van leefomgeving in de zorg te 
vergroten. Afsluitend krijgen de geïnterviewden de kans om, in lijn met de interactieve geest van 
project Zorgvisite, tips te geven ten behoeve van de verbetering en voortzetting van Zorgvisite.nl. 
 
1.2 De onderzoeker 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Marily Bronkhorst, stagiaire bij Publicarea en recentelijk 
afgestudeerd econoom. Graag wil ik verschillende mensen bedanken voor hun kritische blik en 
constructieve opmerkingen over de opzet, analyse en redactie van dit onderzoek: Martin Boekholdt, 
Ad van Elzakker, Yvonne van Gilse en Danielle Swart.  
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2. Wat is project Zorgvisite? 

“De Johanna’s van Dam van verpleeghuizen, zo noemen Tineke van den Klinkenberg en Hetti 
Willemse zich nog wel eens gekscherend” (Trouw, 2013). Net als de onlangs overleden Amsterdamse 
Johannes van Dam, die een kijkje neemt bij restaurants en deze recenseert, gaan de Dames THe langs 
verpleeghuizen en woonzorgcentra om de zogenaamde THekopjes uit te delen. 
Waar er verschillende (overheidsgesponsorde) websites bestaan die de kwaliteit van zorg in 
zorgorganisaties beoordelen is een particulier initiatief in dit veld die specifiek leef- en 
leefomgevingaspecten beoordeelt nog niet eerder gestart. Dit is waar project Zorgvisite op inspringt.  
 
Met elke nieuwe generatie worden mensen steeds meer digitaal gericht. Hier ligt dan ook de 
toekomst wanneer het gaat om het verschaffen van informatie over ouderenzorg. Ook 
beoordelingssites over de meest uiteenlopende onderwerpen worden steeds meer gangbaar. 
Websites als Kieskeurig.nl, Iens.nl, Yelp.com, etc., worden door velen dagelijks gebruikt om 
producten te recenseren en vergelijken, de horeca te beoordelen en meningen en tips te delen. Deze 
manier van informatie uitwisseling leidt tot een onafhankelijk en zeer uitgebreid beeld van producten 
en service.  
 
Zoals genoemd wordt een dergelijke site gericht op het beoordelen van de kwaliteit van zorg 
gesponsord door de overheid: Kiesbeter.nl. Bovendien verschaft ook Zorgkaartnederland.nl een 
overzicht van het zorgaanbod in Nederland en biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de zorg te 
recenseren. Waar deze sites bijdragen aan het streven om een optimale keuze te kunnen maken voor 
een zorginstelling, wordt er voornamelijk gefocust op de kwaliteit van de zorg. Dit aspect is uiteraard 
zeer van belang bij de keuze voor een zorginstelling. Echter, de uren waarin zorg wordt verschaft 
betreffen maar een relatief klein deel van de totale dag die een oudere in de instelling doorbrengt. 
Daarom is ook juist de sfeer en leefomgeving in zorginstellingen zeer belangrijk voor de beoordeling 
van de kwaliteit van leven van ouderen. Over dit onderwerp is weinig informatie te vinden. Project 
Zorgvisite kan deze lacune in informatieverschaffing invullen. Juist doordat project Zorgvisite een 
particulier project is kunnen de Dames THe onafhankelijke en kritisch constructieve recensies geven 
aan zorgorganisaties. Bewust is gekozen voor onaangekondigde visites om de onafhankelijkheid te 
bewaren en onbevooroordeeld een verpleeghuis of woonzorgcentrum in te kunnen stappen. De 
manier waarop deze onaangekondigde visites worden ontvangen zijn daarnaast ook een indicatie van 
de openheid en buurtgerichtheid van een organisatie; thema’s waar zorginstellingen momenteel veel 
aandacht aan besteden om zo de leefwereld van ouderen te vergroten en eenzaamheid te 
verminderen.  
 
Project Zorgvisite is een digitale vertaalslag van het project ‘Houd de Naaste vast’, dat eerder 
resulteerde in drie boeken over waardige zorg: Thuis Wezen, gesprekken over waardige zorg; Thuis 
Voelen, praktijkgids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg; en Thuis zijn, 
bestuurders aan het woord en verpleeghuizen in beeld.  
Concreet houdt het project in dat de Dames THe elke veertien dagen bij een verpleeghuis of 
woonzorgcentrum langs gaan. De instelling wordt ‘random’ uitgekozen, waarbij wel het criterium om 
de spreiding van zorgvisites over het land te bevorderen in het achterhoofd wordt gehouden. Nadat 
een zorginstelling is gekozen leggen de Dames een onaangekondigde visite af. Tijdens deze visite 
nemen zij een kijkje op open afdelingen, eten een hapje mee in het restaurant, maken een praatje 
met medewerkers en bewoners en, vooral, proeven de sfeer in de organisatie. Na de zorgvisite 
verwerken de Dames THe de verkregen informatie tot een recensie, die voor de publicatie 
plaatsvindt de betreffende zorgorganisatie wordt toegestuurd. Het toesturen gebeurt digitaal, naar 
het e-mailadres dat bedoeld is voor vragen of opmerkingen, zoals aangegeven op de website van de 
zorginstelling. Hiermee krijgt de gerecenseerde  zorgorganisatie de eerste mogelijkheid om te 
reageren op de beoordeling. De recensie wordt vervolgens geplaatst op het interactieve, digitale 
platform Zorgvisite.nl. Het idee is dat alle lezers de mogelijkheid hebben om een bron van informatie 
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over ouderenzorginstellingen aan te boren, en ook de gelegenheid vinden om hun eigen mening en 
tips te delen met anderen.  
Zorgvisite.nl heeft dus als doel om een databank te zijn van recensies met een zo goed mogelijke 
spreiding over het land. De recensies hebben een opbouwende intentie en een positief kritische 
insteek. Graag zien de recensenten dat zorginstellingen iets doen met de recensie. Uit alle bezoeken 
worden ‘best practices’ gedestilleerd die in de vorm van tips worden geplaatst op de website. 
Momenteel staan er al meer dan 300 tips online.  
 
Meer informatie over de doelgroep van en communicatie omtrent project Zorgvisite vindt u in bijlage 
1. 
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3. Opzet van het onderzoek 
Zoals genoemd is er gekozen om zowel kwalitatief als kwantitatief evaluatieonderzoek uit te voeren 
naar Zorgvisite.nl. Dit document betreft het kwalitatieve onderzoek. Het idee van kwalitatief 
onderzoek is een exploratie van het ‘waarom’ van een bepaalde doelgroep. Het zoekt naar 
achtergronden, motieven en weerstanden (rijksoverheid.nl, 2013).  
 
De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: wat is het effect van Zorgvisite.nl binnen zorginstellingen 
en in welke mate vormt het project een bijdrage aan de verbetering van de sfeer en leefomgeving in 
verzorg- en verpleeghuizen? Om dit te onderzoeken zijn er vijf eerder gerecenseerde instellingen 
gekozen om te evalueren. Bij deze instellingen worden de managers en de cliëntenraden 
geïnterviewd. Op deze manier kan gericht worden gekeken of het management van de 
zorginstellingen iets heeft geëffectueerd naar aanleiding van project Zorgvisite en ook of zij dit 
project ervaren als bijdrage aan sfeer en kwaliteit van leefomgeving. Verder wordt via de interviews 
met cliëntenraden ook onderzocht hoe inwoners en naasten project Zorgvisite hebben ondervonden.  
 
De volledige methodologie en verantwoording van de selectie van zorginstellingen kunt u vinden in 
bijlage 2 van dit document.  
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4. Respons 

Er is een eerste selectie gemaakt van vijf instellingen om deel te nemen aan het onderzoek (zie 
bijlage 3, tabel 1). Echter hebben enkele managers aangegeven niet mee te willen werken met het 
onderzoek. Dit met de reden dat de zorgvisites onaangekondigd waren, waardoor zij geen input 
hadden bij de publicatie over hun zorginstelling. Aangezien zij niet van tevoren zijn geraadpleegd, 
willen zij hier nu ook geen verdere tijd aan besteden of ervaringen delen.  
Ter vervanging zijn er twee instellingen gezocht die in het bovenstaande plaatje passen en hiermee 
een zo volledig beeld schetsen over motieven van de doelgroep. Wat zeker mee moet worden 
genomen in het onderzoek zijn de motieven van de “weigerende” instellingen omdat dit ook een 
duidelijk beeld geeft van de mening van de doelgroep over project Zorgvisite. Helaas is bij het zoeken 
naar twee instellingen ter vervanging maar één instelling gevonden die op korte termijn mee konden 
werken. Dit betekent dat er interviews zijn afgenomen bij vier instellingen. De gegevens van de zes 
instellingen (inclusief weigerende organisaties), alsmede de namen van de geïnterviewde managers 
en cliëntenraadsleden kunt u vinden in bijlage 3, tabel 2 en 3. 
 
De volgende instellingen zijn verder geïnterviewd voor dit evaluatieonderzoek: 

 Twee stedelijk gelegen zorginstellingen en twee met een dorpse ligging 
 Één instelling met een lage recensie, één met een gemiddelde recensie en twee met een 

hoog aantal THekopjes 
 Twee instellingen waar het management en medewerkers hebben gereageerd op de 

recensie en twee instellingen waar geen reacties op de recensie zijn ontvangen 
 Bij de eerste selectie was er één particuliere instelling. Bij nader onderzoek bleek dat deze 

instelling recentelijk enkele veranderingen heeft ondergaan, waardoor het nu zowel deel is 
van een netwerk als ook publiek is. Hiermee is de variatie in geselecteerde instelling kleiner 
geworden; er zijn alleen publieke instellingen onderzocht die deel zijn van een netwerk 

 De data van de zorgvisites lopen van november 2010 tot november 2012 
 
Een korte achtergrond van elk van de gerecenseerde instellingen vindt u in bijlage 4.  
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5. Ervaringen met recensies en tips 

5.1 Communicatie rond de recensie 
Van de negen geïnterviewden geven vier personen aan project Zorgvisite al gekend te hebben voor 
contact met hen werd opgenomen over dit onderzoek.  
 
Van de laag gerecenseerde instelling (2 THekopjes) is de zorgmanager bekend met het project. Zij 
heeft hierover gehoord van enkele medewerkers die haar attendeerden op eerder ontvangen 
communicatie over Zorgvisite.nl. De zorgvisite zelf heeft plaatsgevonden voor zij als zorgmanager 
was aangesteld. Meer informatie hierover kunt u lezen in bijlage 4, waar een korte introductie te 
vinden is over elke zorginstelling. De clustermanager van de zorggroep waar de zorginstelling toe 
behoort is van de zorgvisite en de recensie niet op de hoogte gebracht en is verder ook nooit in 
aanraking gekomen met project Zorgvisite.  
 
Bij de gemiddeld gerecenseerde instelling (3 THekopjes) geeft de locatiemanager aan project 
Zorgvisite te kennen. Hij is hiermee in aanraking gekomen tijdens een kennismaking met het project 
Houd de Naaste Vast (HNV) en ook heeft hij over project Zorgvisite gehoord tijdens een presentatie 
bij een congres in 2012. Ten tijde van de zorgvisite zelf (hij was toen recentelijk locatiemanager 
geworden) heeft hij echter geen communicatie ontvangen over het project en de gepubliceerde 
recensie. 
 
Bij de eerste hoog gerecenseerde instelling (4 THekopjes) was project Zorgvisite niet bekend, nog bij 
de locatiemanager of de cliëntenraad. Dit betekent dat de communicatie omtrent de recensie bij 
deze instelling niet is doorgekomen ten tijde van de zorgvisite. Bij bespreking van het project in een 
vergadering kwam naar voren dat een medewerker zich de visite van de Dames THe zelf wel 
herinnerde. 
 
Bij de dubbel hoog gerecenseerde instelling (4 en 4 ½ THekopjes) is zowel de cliëntenraad als de 
locatiemanager bekend met project Zorgvisite. De locatiemanager kreeg de recensies doorgespeeld 
via een collega en heeft deze vervolgens doorgestuurd naar de cliëntenraad. De locatiemanager gaf 
hierbij wel aan dat ondanks dat zij persoonlijk makkelijk te bereiken is (via de receptie van de 
zorginstelling) er niet direct contact met haar is opgenomen over de recensie. Zij wist niet hoe haar 
collega de informatie over de recensie heeft verkregen.  
 

Bij de meeste instellingen verloopt de communicatie rond de recensie niet soepel. De zorgvisite 
recensie wordt gestuurd naar een algemeen e-mailadres van de zorginstelling, maar komt vaak niet 
op de juiste plek terecht. Moet hier de communicatie vanuit project Zorgvisite efficiënter? Of is dit 

een actiepunt voor de zorginstellingen zelf? 

 
5.2 De inhoud van de recensie 
Bij de inhoud van de recensie wordt zowel de stijl van de recensie als de correctheid aangestipt. 
Ten eerste wordt de schrijfstijl van de recensies op Zorgvisite.nl over het algemeen gewaardeerd 
door de geïnterviewden vanwege de positieve (kritische) insteek. 
 
De zorgmanager en clustermanager van de laag gerecenseerde instelling geven aan dat de recensie 
ten tijde van de zorgvisite correct was of wellicht te rooskleurig. Echter, zij benadrukken dat de 
situatie in de instelling drastisch is veranderd na overname door een nieuwe zorggroep en een 
verbouwing, waardoor de recensie nu gedateerd is en genoemde verbeterpunten niet meer relevant. 
De recensie geeft volgens de managers aldus een verkeerd beeld aan eventuele lezers van 
Zorgvisite.nl. 
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Ook de locatiemanager van de gemiddeld gerecenseerde instelling geeft aan dat de beoordeling van 
de Dames THe klopte ten tijde van de zorgvisite. Daarentegen is ook hier de situatie veranderd na de 
recensie; ten tijde van de visite was er een verhuizing en een verbouwing gaande welke nu zijn 
voltooid. Hiermee is ook deze recensie gedateerd en volgens de locatiemanager de verbeterpunten 
niet meer relevant.  
 
De cliëntenraad van de hoog gerecenseerde instelling geeft aan dat de verbeterpunten die genoemd 
worden door de Dames THe relevant zijn voor de instelling. Aan de andere kant zien zij deze ook als 
kleine punten die niet hoog op de prioriteitenlijst staan. Hetzelfde wordt geuit door de 
locatiemanager van de instelling. 
 
De cliëntenraad van de dubbel hoog gerecenseerde instelling geeft aan dat de verbeterpunten van 
de Dames THe relevant zijn, maar zijn niet alle punten logistiek mogelijk. Ook zijn sommige 
verbeterpunten na rondvraag bij de bewoners afgeschreven. Wel geeft de cliëntenraad aan dat de 
verbeterpunten tot nieuwe inzichten leidden over enkele aspecten van de zorginstelling die zij nog 
niet eerder hadden opgemerkt. Dit wordt ook aangegeven door de locatiemanager.  
 
Een verder inhoudelijk punt is dat één van de locatiemanagers aangeeft dat zij het bij de tips in de 
recensie onduidelijk vindt of het een tip betreft voor de gerecenseerde instelling of dat het juist een 
‘best practice’ betreft van de instelling zelf die van nut is voor andere zorgorganisaties. Dit zou naar 
haar mening duidelijk aangegeven moeten worden.  
 
Ook geeft één van de locatiemanagers aan dat niet alle feiten die in de recensie worden beschreven 
kloppen. Het vermoeden wordt geuit dat de Dames THe hebben gesproken met een verkeerd 
geïnformeerde medewerker. Hoewel dit niet ten negatieve heeft uitgepakt voor de zorginstelling gaf 
de locatiemanager wel de suggestie om voor het plaatsen van een recensie een ‘feitencontrole’ uit te 
voeren, of zoals dit gaat in de journalistieke branche de mogelijkheid te bieden tot ‘hoor en 
wederhoor’.  
 
Het onaangekondigde aspect van de zorgvisites en de recensie wordt door de zorginstellingen 
verschillend ontvangen. De twee hoger gerecenseerde instellingen geven aan dat dit 
onaangekondigde aspect bevorderlijk is voor de kwaliteit van een recensie. De twee lager 
gerecenseerde instellingen stippen echter aan dat zij de waarde van de recensie lager ervaren omdat 
er niet van tevoren een afspraak was gemaakt met het management om langs te komen. Elk van de 
managers geeft aan dat zij graag aan het einde van de visite in het gebouw wat van de Dames THe 
hadden gehoord ter bevordering van ‘hoor en wederhoor’. 
 

Naar voren komt dat de ouderenzorg altijd in beweging is waardoor recensies gauw gedateerd zijn. 
Hiermee in verband kan de datum van de recensies duidelijker worden gecommuniceerd naar de 

lezers van Zorgvisite.nl. Een optie is ook om recensies na enkele jaren te verwijderen, of de 
mogelijkheid te geven aan zorginstellingen om veranderingen weer te geven op Zorgvisite.nl. 

 
Vanuit verschillende zorginstellingen komt naar voren dat er behoefte is aan meer ruimte voor ‘hoor 
en wederhoor’. Mogelijk wordt er meer met recensies gedaan door zorginstellingen wanneer zij meer 

betrokken zijn geweest in het proces van de zorgvisite, al dan niet achteraf. 

 
5.3 Reactie op de recensie 
Vanuit twee van de vier onderzochte zorginstellingen is gereageerd op de recensie.  
 
Ten eerste hebben verschillende medewerkers van de laag gerecenseerde instelling gereageerd kort 
na plaatsing van de recensie, ook namens de bewoners van de zorgorganisatie. Dit was in de tijd dat 
het nog een particuliere instelling was. De nieuwe leiding (zorggroep) van de instelling heeft niet 
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gereageerd toen zij van de recensie op de hoogte werden gesteld, ook niet om de situatie recht te 
zetten.  
 
Vanuit de gemiddeld gerecenseerde instelling is er niet gereageerd op de recensie. Dit wordt 
verklaard door het feit dat de manager pas later werd geattendeerd op het bestaan van de recensie. 
Op dat moment was de recensie niet meer relevant. De manager uit hierbij wel dat hij graag zou 
willen zien dat er rond de recensie een stukje interactiviteit was ontstaan tussen medewerkers en 
ouderen. Door het ontbreken van deze interactie trekt hij de waarde van de recensie voor de 
instelling in twijfel.  
 
Ook vanuit de hoog gerecenseerde instelling is niet gereageerd op de recensie omdat zowel de 
cliëntenraad als de manager zich niet bewust waren van het bestaan hiervan. Ook lezers hebben hun 
mening niet achtergelaten op Zorgvisite.nl.  
 
Bij de dubbel hoog gerecenseerde instelling is op beide recensies gereageerd. Op de eerste recensie 
is gereageerd door een beleidsadviseur en een adviseur digitale communicatie van de zorggroep en 
op de tweede recensie is gereageerd door de desbetreffende locatiemanager. Ook is dit de enig 
geïnterviewde instelling die over de recensies heeft gecommuniceerd via haar intranet (voor 
medewerkers) en via het algemene nieuwskanaal op de website van de zorggroep.  
 

Bij slechts één van de instellingen is (indirect) door de bewoners gereageerd. De reden voor dit 
gebrek aan interactie van de kant van bewoners is mogelijk het feit dat deze generatie weinig 

digitaal is ingesteld.  
Opvallend is dat ook familie of naasten geen reacties hebben achtergelaten, terwijl  juist deze 
doelgroep mogelijk voor de bewoners via het internet onderzoek doet naar zorginstellingen.  

 
5.4 Effecten van de recensie 
Slechts één van de vier instellingen duidt concreet aan de slag  te gaan met de verbeterpunten in de 
recensie.  
 
De managers van de laag gerecenseerde instelling geven aan niet van plan te zijn iets te doen met de 
recensie. Ten eerste omdat zij het druk hebben met een verhuizing en verbouwing en ten tweede 
omdat zij de recensie niet meer relevant achten na de overname van het huis door een nieuwe 
zorggroep. Wel willen zij graag de Dames THe over een jaar weer verwelkomen in het huis wanneer 
de verhuizingen en verbouwing voltooid zijn om een nieuw objectief beeld te vormen van de 
zorginstelling.  
 
Bij de gemiddeld gerecenseerde instelling werd de recensie pas enige tijd na de zorgvisite bekend. 
Zoals eerder genoemd geeft de manager van deze instelling aan dat tegen die tijd de situatie in de 
zorgorganisatie zo was veranderd dat de recensie niet meer als relevant werd gezien. Ook hij zou 
echter de Dames THe graag nog een keer terug willen zien om een nieuw beeld te kunnen creëren 
van de situatie in de zorginstelling.  
 
Bij de hoog gerecenseerde instelling is er geen effect bewerkstelligd naar aanleiding van de recensie 
omdat men zich niet bewust was van het bestaan hiervan. De cliëntenraad geeft aan dat de wil om 
iets te doen met de verbeterpunten in de recensie wel aanwezig is, maar dat zij niet de mogelijkheid 
hiertoe hebben. Dit, aangezien er momenteel een verbouwing gaande is die pas in 2016 voltooid zal 
zijn en die een hoge werkdruk voor de raad oplevert. De locatiemanager geeft aan niet van plan te 
zijn iets met de recensie te doen vanwege verschillende verplichte onderzoeken en papierwerk. Hij 
zou wel graag zien dat er iets gebeurd met de recensie. Hij wil dit overlaten aan de cliëntenraad, die 
hem vervolgens aan de hand van de tips kan adviseren.  
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Alleen bij de dubbel hoog gerecenseerde instelling is concreet met de recensie aan de slag gegaan. 
De cliëntenraad heeft beide recensies besproken in vergadering met de locatiemanager. Hier hebben 
zij geselecteerd welke verbeterpunten belangrijk en haalbaar zijn en na overleg met de bewoners 
een plan van aanpak gemaakt ter aanpassing van deze punten. Momenteel is er nog niets 
bewerkstelligd maar dit zal in de nabije toekomst wel gebeuren.  
 

Bij het merendeel van de instellingen is er behoefte aan een nieuwe zorgvisite of een andere manier 
om de nieuwe situatie in zorgorganisaties weer te geven nadat veranderingen zijn doorgevoerd.  

 
Alleen bij de dubbel hoog gerecenseerde instelling is er daadwerkelijk een concreet effect te zien van 

de recensie. 

 
5.5 Tips op Zorgvisite.nl 
Elk van de geïnterviewde managers en cliëntenraadsleden geeft aan dat hen de aparte pagina met 
tips op Zorgvisite.nl niet is opgevallen.  
Ook geeft elk van hen aan dat zij Zorgvisite.nl (nog) niet zien als bron van betrouwbare tips. Omdat 
project Zorgvisite voor hen een redelijk onbekend project is vinden zij het lastig om te peilen of de 
informatie op de website kwalitatief goed is.  
Verder zien zij de tips meer als iets persoonlijks voor elke gerecenseerde instelling apart en zouden 
zij niet snel de tips lezen die voor de andere instellingen geschreven zijn.  
Tenslotte is niet voor iedereen de onderscheiding tussen de tips op Gastvrijheid met Sterren, 
Kiesbeter.nl en Zorgvisite.nl duidelijk.  
 

Aangezien er momenteel weinig wordt gedaan met de tips op Zorgvisite.nl moet de vraag gesteld 
worden of deze bron van informatie van nut is en of het plaatsen van de tips voortgezet moet 

worden. Indien tot de conclusie gekomen wordt dat dit wel zo is, zal het bestaan van de tips op 
Zorgvisite.nl beter gepromoot moeten worden, alsook moet er beter gecommuniceerd worden over 

de algemene (meer)waarde van de tips. 
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6. Ervaringen met Zorgvisite.nl 

6.1 Eerste indrukken 
Over het algemeen hebben managers en cliëntenraadsleden bij het lezen van de eigen recensie 
verder rondgekeken op Zorgvisite.nl en hiermee een beeld gevormd over de gebruiksvriendelijkheid 
en duidelijkheid van de website. De uitzondering is de laag gerecenseerde instelling (2 THekopjes), 
waar niet verder is gekeken dan de eigen beoordeling, die zij via Google vonden. De eerste indrukken 
van de overige geïnterviewden vindt u hieronder. 
 
De manager van de gemiddeld gerecenseerde instelling karakteriseert Zorgvisite.nl als een 
vriendelijke, uitnodigende en originele site qua opbouw en stelt zich voor dat de site behulpzaam kan 
zijn wanneer men op zoek is naar meer informatie over verpleeghuizen. Hij kenmerkt de site als 
duidelijk en technisch in orde.  
 
De manager van de hoog gerecenseerde instelling kenmerkt Zorgvisite.nl als een vrolijke en 
uitnodigende site. Enkele leden van de cliëntenraad van deze instelling, daarentegen, kenmerken de 
site als te donker, waardoor deze lastig te lezen is voor mensen met een gezichtsbeperking.  
 
De manager van de dubbel hoog gerecenseerde instelling kenmerkt Zorgvisite.nl als levendig en leuk 
en vindt het positief dat er veel te zien is op de site. De vertegenwoordiging van de cliëntenraad van 
deze zorgorganisatie karakteriseert de kleursetting van Zorgvisite.nl als niet helder en fris, waardoor 
zij het minder aantrekkelijk vindt.  
 

De managers zijn over het algemeen positiever over Zorgvisite.nl dan de cliëntenraadsleden. Termen 
als vrolijk en levendig komen meerdere malen terug met betrekking tot de website. Vanuit beide 

cliëntenraden komt de kleursetting van Zorgvisite.nl terug als actiepunt, alhoewel dit bij de één een 
mening is over aantrekkelijkheid en bij de ander een advies over leesbaarheid. 

 
6.2 Zoeken en vinden 
Elk van de geïnterviewden vindt de eigen recensie lastig te vinden. Ook is het de meesten niet 
opgevallen dat men kan sorteren op provincie binnen het overzicht met alle recensies. Een ieder is in 
overeenstemming dat men graag meer sorteeropties wil zien op de recensiepagina.  
Enkele suggesties voor sorteeropties zijn bijvoorbeeld op plaatsnaam, op type instelling (d.w.z. 
verpleeghuis of woonzorgcentrum), op alfabetische volgorde of op aantal THekopjes.  
 
Over het algemeen vindt men het makkelijk om andere onderwerpen op te zoeken, zoals 
bijvoorbeeld de doelstelling van Zorgvisite.nl of  informatie over de Dames THe.  
 

De (on)overzichtelijkheid van de recensiepagina wordt benadrukt, alsook de noodzaak voor meer 
sorteeropties. De rest van de website wordt wel gezien als praktisch in orde, ondanks het feit dat 

eerder in dit document is genoemd dat de tips door een ieder over het hoofd wordt gezien. 
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7. Concrete veranderingen naar aanleiding van project Zorgvisite 
Om in te spelen op de behoefte vanuit zorginstellingen om gedateerde recensies recht te kunnen 
zetten, is onderzocht of er behoefte is om concrete veranderingen te kunnen tonen op Zorgvisite.nl. 
Vanuit een ieder van de onderzochte locaties wordt dit positief ontvangen.  
 
De laag gerecenseerde zorginstelling zou dit zeer graag willen zien om de recensie over de oude 
situatie recht te zetten. Zij zijn ook bereid om tijd hierin te steken, bijvoorbeeld door het 
fotograferen van de instelling. Als instelling zijn zij niet van plan concrete veranderingen door te 
voeren naar aanleiding van de recensie zelf (zie hoofdstuk 5).  
 
De gemiddeld gerecenseerde instelling wil in principe ook veranderingen weergeven en hierin tijd 
steken door, bijvoorbeeld, het maken van foto’s. De manager wil bij het bestaan van deze 
mogelijkheid echter eerst weten hoeveel bezoekers Zorgvisite.nl ontvangt en of zij (d.w.z. ouderen, 
familie en naasten) de website daadwerkelijk gebruiken bij hun keuze voor een zorginstelling. 
Bovendien wil hij eerst zien dat Zorgvisite.nl aantrekkelijk is als interactief digitaal platform waar 
medewerkers en management van zorgorganisaties actief aan bijdragen in de vorm van het 
achterlaten van meningen. Ook deze gemiddeld gerecenseerde instelling is niet van plan concrete 
veranderingen door te voeren naar aanleiding van de recensie (zie sectie vijf).  
 
Vanuit de hoog gerecenseerde instelling is er een gemixte respons op het weergeven van concrete 
veranderingen. De cliëntenraad geeft aan weinig waarde te hechten aan recensies van dit soort 
beoordelingssites (en dus ook de zorgvisite recensie) en wil daarom geen tijd steken in het 
weergeven van de nieuwe situatie in het verpleeg- en verzorgingshuis. Bovendien geven zij aan dat 
door de hoge recensie zij een lagere motivatie hebben om de veranderingen weer te willen geven. 
De locatiemanager van deze instelling zou echter wel graag zien dat veranderingen worden getoond 
op Zorgvisite.nl. Hier wil hij zelf geen tijd in steken, maar zoals eerder aangegeven, wil hij graag dat 
de cliëntenraad hiermee aan de slag gaat. Ook deze instelling heeft vooralsnog geen plannen om 
concrete veranderingen door te voeren naar aanleiding van de recensie op Zorgvisite.nl. 
 
De manager van de dubbel hoog gerecenseerde instelling geeft aan dat interesse van haar kant om 
concrete veranderingen te tonen op Zorgvisite.nl afhangt van het aantal lezers van de website. Met 
deze informatie zal zij een afweging maken of het aantal lezers opweegt tegen de kosten van de 
tijdsinvestering die gemaakt moet worden van haar kant. Ook deze manager geeft aan dat door de 
hoge recensie de motivatie minder hoog ligt om hierin te investeren. De cliëntenraad zou wel graag 
veranderingen willen weergeven en is bereid om hier tijd in te steken. Uit ervaring weet de 
vertegenwoordiging van de cliëntenraad dat geïnteresseerden onderzoek doen via internet naar 
zorginstellingen. Ook deze zorginstelling heeft vooralsnog geen concrete veranderingen doorgevoerd 
naar aanleiding van de recensie, maar de plannen hiervoor liggen wel klaar.  
 

De meeste zorginstellingen staan positief tegenover het weergeven van verbeteringen binnen de 
instelling op Zorgvisite.nl, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de 

interactiviteit van de website worden aangetoond voor verschillende managers. Voor eenieder moet 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van de website duidelijk zijn.  

Het lijkt voordelig voor project Zorgvisite om te investeren in dit initiatief omdat het de interactiviteit 
van de website kan vergroten door zorginstellingen te stimuleren meer betrokken te raken bij het 
proces. Aan de andere kant moet ook bij project Zorgvisite een afweging worden gemaakt of de 
kosten opwegen tegen de baten van het initiatief, omdat er hoogstwaarschijnlijk vooraf veel tijd 

gaat zitten in de opzet hiervan. 
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8. Zorgvisite als bijdrage aan sfeer en kwaliteit van leefomgeving 
Aangezien dit onderzoek het project Zorgvisite als bijdrage aan sfeer en kwaliteit van leefomgeving 
als basis heeft, is de mening van de geïnterviewden hierover gevraagd.  
 
De managers van de laag gerecenseerde instelling geven aan dat zij momenteel niet inzien hoe 
project Zorgvisite gebruikt kan worden als middel of als bijdrage aan sfeer en kwaliteit van 
leefomgeving. De managers en medewerkers en bewoners die zij gesproken hebben zijn niet van 
plan Zorgvisite.nl te gebruiken als bron van informatie. Volgens de managers vertrouwt de huidige 
generatie van nieuwe bewoners niet op het internet als enige bron en komt eerst graag fysiek bij een 
zorginstelling langs om sfeer te proeven.  
Wel menen zij dat Zorgvisite.nl steeds meer relevant wordt naarmate huidige generaties, die meer 
digitaal gericht zijn, ouder worden. Hiermee heeft Zorgvisite.nl de potentie om in de toekomst als 
middel gebruikt te kunnen worden.  
 
De manager van de gemiddeld gerecenseerde instelling ziet Zorgvisite.nl momenteel niet als middel 
ter verbetering van sfeer en kwaliteit van leefomgeving. Evenzo ziet ook hij de potentie van het 
project. Bovendien, aangezien deze manager in de praktijk ziet dat familie van ouderen onderzoek 
doet op internet naar zorginstellingen is er wel degelijk een markt voor Zorgvisite.nl. Het potentieel 
van het project kan volgens hem alleen verwezenlijkt worden als er actie wordt ondernomen om 
Zorgvisite.nl meer levendig en interactief te maken. Meer bezoekers moeten getrokken worden en 
discussies uitgelokt.  
 
De cliëntenraad van de hoog gerecenseerde instelling ziet Zorgvisite.nl niet als bijdrage. De raad 
bekijkt over het algemeen beoordelingssites maar een enkele keer en daarenboven ontstaan er 
vanuit de eigen raad al veel ideeën waardoor zij het project niet nodig achten.  
De cliëntenraadsleden betwijfelen dat de huidige generatie ouderen de website zal bekijken 
vanwege beperkte computerkennis. Ook ondervinden zij dat familieleden gewoonlijk niet online 
onderzoek doen, maar een zorginstelling selecteren op geloofsovertuiging of op locatie. Overigens 
noemen zij dat vele ouderen geen keuze hebben qua zorginstelling vanwege afhankelijkheid van 
lange wachtlijsten.  
De raad geeft aan dat er potentie is voor de volgende, meer digitaal georiënteerde generatie om 
project Zorgvisite als middel ter verbetering van sfeer en kwaliteit van leefomgeving te gebruiken. 
De manager van de zorginstelling ziet project Zorgvisite momenteel wel als positieve bijdrage aan 
sfeer en leefomgeving in de ouderenzorg; een bijdrage die voornamelijk gebruikt kan worden om 
adviezen uit te brengen aan het management.  
 
De manager van de dubbel hoog gerecenseerde instelling ziet Zorgvisite.nl als positieve bijdrage en 
heeft deze bijdrage in de praktijk ook gebruikt. Zij geeft aan dat het project voornamelijk wordt 
gebruikt als adviesinstrument; als toevoeging aan het scala van beoordelingssites en geuite 
meningen over en binnen de zorgorganisatie. Hiernaast zijn de recensies meegenomen in het 
jaaractiviteitenplan van de locatie.  
De cliëntenraad van deze instelling geeft aan Zorgvisite.nl te zien als middel dat nieuwe inzichten 
brengt aan medewerkers en management. De recensie wordt gezien als bespreekpunt dat nieuwe 
discussies opwekt. Er wordt duidelijk gemaakt dat niet met alle tips iets wordt gedaan, maar dat dit 
niet afdoet aan de waarde van Zorgvisite.nl als ‘uitlokker van discussies’.  
 
 

De lager gerecenseerde instellingen zien Zorgvisite.nl momenteel niet als bijdrage aan sfeer en 
kwaliteit van leefomgeving in de ouderenzorg. Elk van hen benadrukt wel de potentie van het project 
in de toekomst. De hoger gerecenseerde instellingen staan hier over het algemeen anders tegenover 

(vooral de managers van deze organisaties). Deze zien Zorgvisite.nl momenteel wel als middel, en 
om specifiek te zijn zien zij het project als adviesinstrument. 
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9. Tips ter verbetering van project Zorgvisite 

In de geest van de Dames THe en de tips die zij aan de zorg verschaffen, wordt hier aandacht besteed 
aan de tips die de geïnterviewden aan project Zorgvisite willen verschaffen. 
 
Tips van de managers 
Inhoudelijk  

 Benadruk de toegevoegde waarde van Zorgvisite.nl (boven andere beoordelingssites en 
informatiebronnen) door specifiek in te spelen op actualiteiten. Gebruik de positieve insteek 
van de Zorgvisite recensies door bijvoorbeeld in te spelen op positief nieuws in de 
ouderenzorg. Dit vergroot de uniciteit van het project.  

 
 Geef op Zorgvisite.nl duidelijk en beknopt aan wat een zorginstelling kan doen om vijf 

THekopjes te krijgen.  
 

 Rubriceer de tips op Zorgvisite.nl op onderwerp om dit duidelijker en overzichtelijker te 
maken. Geef duidelijk aan welke tip voor wie bedoeld is (voor ouderen, medewerkers of 
management). 

 
 Maak Zorgvisite.nl levendiger door medewerkers en managers van zorginstellingen aan te 

trekken en betrokkenheid te stimuleren in de interactie met ouderen en familie. Creëer 
bijvoorbeeld een gebruikersgroep die één keer in de maand geïnformeerd wordt. Stuur hen 
kort en krachtig een tip van de maand waar elke zorginstelling wat mee kan.  

 
Publiciteit 

 Zorg voor meer publiciteit rond Zorgvisite.nl en de tips. Bij landelijke bekendheid en het 
inspelen op de actualiteit komt het project meer betrouwbaar over en zal het dus meer 
gebruikt worden. 

 
 Houdt direct contact met cliëntenraden. Stuur bijvoorbeeld alle raden een sticker of kaartje 

van Zorgvisite.nl om de bekendheid te vergroten. 
 
 Investeer in Google promotie en zorg dat er weblinks zijn naar Zorgvisite.nl op gerelateerde 

sites (het LOC, Kiesbeter.nl, Zorgkaartnederland.nl, Gastvrijheid met Sterren, enz.). 
 
 Vergroot bekendheid door advertenties over het project te plaatsen in maandelijkse zorg 

gerelateerde bladen, zoals Zorgvisie.  
 
 Zorg dat een kaartje of sticker van Zorgvisite.nl wordt opgenomen in de welkomstmappen 

van zorgorganisaties.  
 

 Promoot de Dames THe als ‘mystery guests’ die ingehuurd kunnen worden. Hiermee wordt 
meer bekendheid gecreëerd en zullen zorgorganisaties sneller iets met de recensie doen 
omdat zij deze zelf hebben geïnstigeerd. 

 
 Creëer een app voor Zorgvisite.nl waardoor mensen de recensies altijd bij de hand kunnen 

hebben. 
 

Tip van de cliëntenraden  
 Maak Zorgvisite.nl simpeler en duidelijker omdat de doelgroep van ouderen en familie vaak 

geen extensieve ervaring met computers en het internet heeft.  
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10. Conclusie en aanbevelingen 

Zorgvisite.nl: een project met een duidelijke visie en een originele benadering. Maar hoe wordt dit 
project ontvangen door de verschillende zorginstellingen? Wordt het project daadwerkelijk gebruikt 
in het verbeteren van sfeer en leefomgeving? 
 
In dit onderzoek komt naar voren dat over het algemeen de visie van Zorgvisite.nl wordt 
gewaardeerd en de wil aanwezig is om aan de slag te gaan met het project binnen zorginstellingen. 
Echter, voordat zij dit willen doen moet eerst de kwaliteit van dit (voor sommigen onbekende) 
project worden aangetoond en een zeker potentieel worden verwezenlijkt. Verschillende 
speerpunten kwamen naar voren. 
 
10.1 Communicatie rond de visites en recensies 
Meerdere zorginstellingen geven aan dat de communicatie rond de recensie niet soepel is verlopen. 
Een belangrijk onderdeel van project Zorgvisite is dat er voor de recensie wordt geplaatst een reactie 
wordt gevraagd van de zorgorganisatie. Dit wordt gestuurd naar een algemeen e-mailadres, waar het 
vaak niet bij de juiste persoon terecht komt. Het verbeteren van deze communicatie ligt deels bij de 
zorgorganisatie zelf. Wanneer een e-mailadres bedoeld is voor vragen en suggesties, lijkt het de 
juiste plek om een zorgvisite recensie naartoe te sturen. Aan de andere kant zouden de Dames THe 
om de communicatie te verbeteren zich kenbaar kunnen maken aan het einde van een zorgvisite bij 
de (receptie van de) zorginstelling. Dit zorgt dat het eerste contact al is gemaakt, waarna de e-mail 
over de recensie niet uit het niets komt en wellicht sneller bij de juiste persoon terecht komt. Verder 
zal dit ook de bekendheid van het project bevorderen.  
 
Het project is mede gericht op bewoners en naasten. Om ook hun participatie te stimuleren kan 
actiever contact gezocht worden met de cliëntenraad. Niet elke zorgorganisatie speelt uit zichzelf 
informatie over Zorgvisite.nl door naar de cliëntenraad, maar wellicht is juist deze raad 
geïnteresseerd in de frisse blik van een buitenstaander bij het geven van advies aan het management 
team. Ook dit vergroot de bekendheid van het project en zal de interactiviteit van Zorgvisite.nl 
bevorderen. Concreet kan dit contact eenvoudig gelegd worden door in de e-mail met de recensie 
die naar de zorgorganisatie wordt gestuurd te vragen of deze doorgestuurd kan worden naar de 
cliëntenraad.  
 
De meerderheid van de geïnterviewden geeft aan dat er behoefte is aan meer ruimte voor ‘hoor en 
wederhoor’ omtrent de recensie. Uiteraard hebben zij de mogelijkheid om te reageren op de 
recensie die geplaatst is op de website, maar graag krijgen zij de kans om voor de plaatsing feitelijke 
fouten uit de recensie te halen. Wellicht is het mogelijk voor een projectmedewerker van Zorgvisite 
om bepaalde feiten die genoemd worden in de recensie eerst te controleren. Door zorgorganisaties 
op deze manier te betrekken bij het proces zijn zij mogelijk meer geneigd om aan de slag te gaan met 
de daaropvolgende recensie. Echter, logistiek kost dit waarschijnlijk (te) veel tijd. In dit geval zou naar 
de zorginstelling gecommuniceerd kunnen worden dat het mogelijk is om via een reactie achteraf 
een correctie weer te geven. Ook dit kan middels de eerste e-mail met de recensie gebeuren. 
 
10.2 Bekendheid van het project 
Over de bekendheid van project Zorgvisite is menig mening geuit. Ten eerste is de beperkte 
bekendheid voor velen een reden om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie op 
Zorgvisite.nl in twijfel te trekken. Verschillende tips werden genoemd in hoofdstuk 9 om de 
bekendheid te vergroten. Sommige van deze tips zijn al eerder uitgevoerd (een link en kaartjes van 
Zorgvisite.nl te sturen naar ouderenzorgorganisaties, het opstarten van een nieuwsbrief). De meest 
voor de hand liggende manier om bekendheid voor het project te vergaren en de kwaliteit te 
bevestigen is door simpelweg de frequentie van het aantal afgelegde zorgvisites te verhogen. 
Momenteel zijn er zo’n 800 zorginstellingen in Nederland, waarvan er ruim 60 zijn gerecenseerd op 
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Zorgvisite.nl. Door meer zorginstellingen te recenseren kunnen ouderen een duidelijker beeld 
vormen van hun omgeving en door de omvang zullen managers en medewerkers meer waarde 
hechten aan het project.  
 
De frequentie van het aantal afgelegde zorgvisites kan verhoogd worden door een nieuw koppel te 
vormen die in de geest van de Dames THe zorgvisites aflegt. Of door de Dames ieder een protegé 
onder de hoede te laten nemen, waardoor zij beiden een nieuw koppel vormen. Dit betekent echter 
wel dat er extra geld moet zijn om de bezoeken af te leggen. Hier is het project afhankelijk van 
verstrekte subsidies. 
 
Een andere manier om de frequentie te verhogen is door de tip uit te voeren wat betreft ‘mystery 
guests’. Mystery guests zijn vaak ingehuurd door een overkoepelende organisatie. Deze gasten gaan 
op een onverwachts moment bij een locatie van de organisatie langs en vormen een beoordeling. 
Aangezien vele zorgorganisaties graag een zekere regie willen hebben bij het project, kan dit een 
aantrekkelijke vorm zijn van het afleggen van zorgvisites. Wanneer organisaties voor een beoordeling 
betalen zullen zij er zeker mee aan de slag gaan. Inherent aan het concept is dat de financiën zijn 
geregeld voor de zorgvisites. Door het onaangekondigde aspect van dit concept blijft ook de 
onafhankelijkheid van de recensie gewaarborgd.  
 
10.3 Opzet en interactiviteit van Zorgvisite.nl 
Enkele punten worden geuit door de geïnterviewden over de opzet van Zorgvisite.nl. Vooral voor de 
leden van de cliëntenraden lijkt de kleursetting van de website een probleem te zijn, alhoewel dit 
maar bij één reactie specifiek gaat om de leesbaarheid van de website en niet slechts om smaak. Of 
de kleursetting van Zorgvisite.nl voor meerdere mensen problemen geeft wat betreft leesbaarheid is 
een punt voor verder onderzoek. 
 
Verder wordt de overzichtelijkheid van de recensiepagina genoemd. Momenteel staan de meest 
recente visites en overige visites los van elkaar, wat het moeilijker maakt om een specifieke visite te 
vinden. Een tip is om de recente visites wel uit te lichten op de homepagina, maar verder op de site 
alle visites bij elkaar te plaatsen. Een ander punt dat werd gemaakt betreft de sorteeropties op de 
recensiepagina. Velen valt het niet op dat er op provincie gesorteerd kan worden. En voor allen is 
deze sorteeroptie niet genoeg. Suggesties die zijn gemaakt is om de keuze te geven om te sorteren 
op aantal THekopjes, op plaatsnaam, op alfabetische volgorde, of op type instelling. Er bestaat ook 
een vraag naar de mogelijkheid om instellingen met elkaar te kunnen vergelijken. Dit zou kunnen aan 
de hand van het aantal THekopjes.  
 
Niet alleen wordt de optie om op provincie te sorteren door velen over het hoofd gezien, een ieder 
geeft aan dat hen de pagina met tips op Zorgvisite.nl niet was opgevallen. Opvallend is dat dit niet 
alleen voor (slechtziende) ouderen geldt, maar ook voor jongere respondenten. Dit indiceert dat er 
iets gedaan moet worden aan de duidelijkheid van de website qua lettertype en lettergrootte (en 
wellicht ook de kleursetting).  
Niettemin moet ook worden afgevraagd of de tips op Zorgvisite.nl van nut zijn voor instellingen, 
omdat zij niet gebruikt worden. Dit kan pas onderzocht worden wanneer instellingen zich bewust zijn 
van de tips. Als de medewerkers van project Zorgvisite graag zien dat de tips gebruikt worden zal er 
om deze reden eerst moeten worden overgegaan op actievere promotie van en verwijzingen naar de 
tips, bijvoorbeeld op de homepagina van Zorgvisite.nl.  
 
De interactiviteit van Zorgvisite.nl is ook een punt ter discussie. Interactiviteit wordt enkele malen 
genoemd als bewijs dat de beoordelingen en meningen op de website het waard zijn voor 
zorginstellingen om tijd in te investeren. Echter, vanuit slechts één van de instellingen is (indirect) 
door bewoners gereageerd op de recensie van hun zorginstelling. Dit is te verklaren door het feit dat 
de huidige generatie ouderen weinig digitaal is ingesteld. Aan de andere kant hebben ook familie of 
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naasten geen reacties achtergelaten, terwijl juist deze (jongere) doelgroep meer gericht is op 
computers en internet en meer geneigd zal zijn om via het internet onderzoek te doen. Vanuit de 
zorginstellingen zijn de meningen verdeeld of familie of naasten tegenwoordig onderzoek doen naar 
zorginstellingen voordat zij één kiezen. Evenzo lijkt gebrek aan interactiviteit vanuit deze doelgroep 
een probleem voor project Zorgvisite. Meerdere geïnterviewden uiten de opvatting dat het digitale 
platform van Zorgvisite.nl een initiatief is dat pas verder in de toekomst tot haar doel zal komen. Dit 
is gerelateerd aan de opinie of project Zorgvisite een bijdrage is aan sfeer en kwaliteit van 
leefomgeving in de ouderenzorg; hoofdstuk 10.5 gaat hier verder op in.  
 
10.4 Het weergeven van verbeteringen 
De ouderenzorg is altijd in beweging. Hierdoor zijn recensies snel gedateerd. Ten voordele van de 
lezers van Zorgvisite.nl kan daarom de datum van de zorgvisite duidelijker worden weergegeven. 
Hiermee kan de lezer zijn of haar eigen conclusie trekken over de relevantie van de recensie. Daarbij 
is het een optie om een recensie na enkele jaren te verwijderen van Zorgvisite.nl.  
Echter, bij het merendeel van de instellingen werd de behoefte geuit aan een nieuwe zorgvisite of 
een andere manier waarop de nieuwe situatie in de instelling weergegeven kan worden. Tijdens de 
interviews wordt vaak een tijdspad van 2 jaar genoemd, waarna een recensie niet meer relevant is 
(of na een verbouwing). Daarom is het een optie voor de Dames THe om na 2 jaar een nieuwe 
zorgvisite af te leggen. Dit lijkt echter logistiek en financieel niet haalbaar, vooral omdat een doel van 
project Zorgvisite is om het aantal gerecenseerde instellingen uit te breiden. Een wellicht meer 
verkieslijke optie is om zorgorganisaties de mogelijkheid te geven om concrete verbeteringen binnen 
de instelling weer te geven op Zorgvisite.nl.  
 
De optie om concrete verbeteringen weer te geven op Zorgvisite.nl werd vanuit de meeste 
geïnterviewden positief ontvangen. Dit zou eruit kunnen zien als een aparte pagina op Zorgvisite.nl, 
waar zorgorganisaties foto’s voor op kunnen sturen waarop verbeteringen duidelijk te zien zijn. 
Echter, voordat organisaties bereidt zijn hier tijd aan te besteden moet er vanuit hun oogpunt aan 
verschillende voorwaarden worden voldaan. Een voorbeeld is het aantonen van de interactiviteit van 
Zorgvisite.nl. Het lijkt voordelig voor project Zorgvisite om te investeren in een dergelijk initiatief 
omdat het zorginstellingen stimuleert meer betrokken te raken bij het proces van project Zorgvisite, 
wat zal zorgen voor een vergrootte interactiviteit van de website. De afweging moet worden 
gemaakt of de kosten van dit initiatief opwegen tegen de baten voor project Zorgvisite.  
 
10.5 Hoog vs. laag gerecenseerde zorgorganisaties 
Op enkele punten hebben verschillend gerecenseerde zorgorganisaties een andere benadering tot 
Zorgvisite.nl. Ten eerste staan de twee hoger gerecenseerde organisaties meer open voor het 
onaangekondigde aspect van de zorgvisites. De beide instellingen kenmerken zichzelf ook graag door 
een open houding. Daarbij zorgt een positieve recensie uiteraard voor minder verzet tegen de 
manier dat een beoordeling tot stand is gekomen.  
De hoger gerecenseerde instellingen staan meer open voor het aan de slag gaan met de recensie. Dit 
is deels te verklaren door het feit dat de lager gerecenseerde instellingen de recensie niet meer 
relevant achten. Alleen de dubbel hoog gerecenseerde instelling heeft concreet de recensie met 
meerdere mensen besproken en hier een actieplan aan verbonden.  
Opmerkelijk is dat beide lager gerecenseerde instellingen Zorgvisite.nl niet als huidige bijdrage aan 
sfeer en kwaliteit van leefomgeving in de ouderenzorg zien. Waar de lager gerecenseerden de 
potentie van het project voor de toekomst benadrukken, wordt vanuit de hoger gerecenseerde 
instellingen juist aangegeven dat zij project Zorgvisite als huidige bijdrage zien. De dubbel hoog 
gerecenseerde instelling heeft deze bijdrage ook in de praktijk gebruikt. Waar de lager 
gerecenseerde instellingen zeer gericht zijn op het feit dat Zorgvisite.nl digitaal, en daarom voor de 
ouderen van de toekomst is, zien de hoger gerecenseerde instellingen het project als 
adviesinstrument dat ook nu frisse, nieuwe inzichten kan leveren op zorgorganisaties.  
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11. Beschouwing 

Met de nieuwe regelgeving van de overheid wat betreft de indicatie van ouderen die intramurale 
zorg mogen krijgen, zullen de wachtlijsten van verpleeghuizen en woonzorgcentra in een rap tempo 
verdwijnen. Verwacht is dat er zelfs leegstand zal ontstaan. Dit verzorgt een verschuiving in de markt. 
Waar eerst de verpleeg- een verzorgingshuizen de markt in de hand hadden door middel van 
wachtlijsten, zullen nu ouderen zelf kunnen kiezen voor een instelling. Klanttevredenheid wordt om 
deze reden steeds belangrijker voor de overlevingskansen van ouderenzorgorganisaties. Het wordt  
meer van belang om niet alleen goede zorg te verschaffen, maar ook een sfeer en leefomgeving te 
creëren waar ouderen willen verblijven. Op dit laatste gebied kan Zorgvisite.nl een bijdrage leveren 
die van waarde is voor zowel kiezende ouderen als zorgorganisaties die graag cliënten willen trekken 
en behouden.  
Meerdere organisaties geven aan dat project Zorgvisite meer iets is voor de toekomst. Hier hebben 
zij waarschijnlijk gelijk in. De publiciteit rond het project kan verbeterd worden en dit is van groot 
belang om het gebruik van Zorgvisite.nl te bevorderen. Aan de andere kant is de toekomst dichterbij 
dan men denkt. De nieuwe regelgeving van de overheid wordt nu doorgevoerd en de gevolgen 
hiervan zullen op zeer korte termijn merkbaar zijn. Initiatieven die kwaliteit van zorg beoordelen zijn 
al in intensief gebruik (bv.: Kiesbeter.nl heeft 4.000 à 5.000 bezoekers per dag). Met een markt met 
meer keuzemogelijkheid zullen mensen op zoek gaan naar nog uitgebreidere informatie over 
zorgorganisaties en naar mijn mening steeds vaker bij Zorgvisite.nl terecht komen. 
Meerdere consequenties zijn hieraan verbonden. De bekendheid van Zorgvisite.nl zal deels vanzelf 
gaan, door een grotere behoefte aan de informatie die het project verschaft. Maar juist om deze 
reden blijft het een belangrijk actiepunt om de website up-to-date te houden. Hoe groter het bereik 
van Zorgvisite.nl, hoe groter de (negatieve) gevolgen voor zorgorganisaties wanneer recensies 
gedateerd zijn.  
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Bijlage 1 

Doelgroep en communicatie  
Project Zorgvisite is gericht op alle ouderen in Nederland die in een zorginstelling (gaan) leven, alsook 
hun naasten en medewerkers die in de desbetreffende zorginstellingen werken. Met name de 
medewerkers van de instellingen die gerecenseerd worden ontvangen zeer gericht advies, maar ook 
medewerkers uit de overige instellingen kunnen hulp ontvangen van de tips die op zorgvisite.nl 
vermeldt staan.  
 
Project Zorgvisite beoogt een vergelijkingssite te vormen voor de zorg, door de doelgroep van het 
project in alle fasen te betrekken. Tijdens het afleggen van de zorgvisite wordt een praatje 
aangeknoopt met rondlopende ouderen, naasten en medewerkers. Voor bekendmaking van de 
recensie wordt het management van de betreffende zorginstelling bericht over de beoordeling en 
gestimuleerd om hierop te reageren en/of het nieuws voort te zeggen. Ook cliëntenraden worden 
aangemoedigd om te reageren op recensies. Na plaatsing van de recensie worden lezers bij het 
proces betrokken door de mogelijkheid om hun mening en tips achter te laten bij een zorginstelling 
of op de algemene pagina met tips.  
 
Concreet worden de doelgroepen bereikt met behulp van mondelinge, schriftelijke en digitale 
communicatiemiddelen. Zoals genoemd wordt tijdens de zorgvisite mondelinge communicatie 
ingezet; medewerkers en ouderen in zorgorganisaties worden direct aangesproken. Na 
bekendmaking en plaatsing van de recensie wordt er met name een digitale communicatiestrategie 
gebruikt. Velen van de organisaties publiceren zelf ook over de zorgvisite op hun website of in hun 
nieuwsbrief. Zorgvisite.nl wordt ingezet ter promotie van de nieuwe recensies. Ook nieuwsberichten 
en reacties van betrokkenen krijgen een prominente plek op de website. De verdere digitale 
communicatiestrategie is het berichten over de recensies in de nieuwsbrief van Zorgvisite. Om 
ouderen te bereiken die weinig tot geen kennis hebben van het gebruik van digitale middelen wordt 
een schriftelijke communicatiestrategie gebruikt. Landelijke en regionale kranten worden 
aangeschreven om ouderen en naasten te bereiken die zich niet in een zorgorganisatie bevinden. 
Hier wordt ook een mondelinge strategie ingezet door het betrekken van lokale radioprogramma’s 
die bekendheid willen verschaffen over zorgvisites. 
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Bijlage 2 
 
Methodologie 
Een belangrijke factor bij de keuze van zorginstellingen is de beoordeling in THekopjes. Om een zo 
gevarieerd mogelijke blik te krijgen van achtergronden en motieven binnen zorginstellingen worden 
er zowel instellingen ter evaluatie gekozen die een hoge beoordeling hebben gekregen als een 
gemiddelde en lage beoordeling. Bij exploratie van alle recensies is het laagst aantal toebedeelde 
THekopjes twee en het hoogste aantal is vijf kopjes. Geselecteerde instellingen vallen dus binnen dit 
bereik.  
 
Naast de beoordeling van zorginstelling met THekopjes zijn er nog meerdere andere factoren in het 
spel die in gedachten moeten worden gehouden bij dit beschrijvende onderzoek, alsook bij de 
selectie van de zorginstellingen. Deze factoren zijn de grootte van de instelling (bv. is het deel van 
een netwerk), de locatie van de instelling (stedelijk of dorps), commentaren van lezers van de 
recensies en de tijd tussen dit onderzoek en de plaatsing van de recensie op Zorgvisite.nl. Bij het 
kijken naar deze criteria is het niet de bedoeling om causaliteit te suggereren, omdat hiervoor het 
aantal instellingen dat wordt geëvalueerd te klein is voor een betrouwbare uitkomst. Het doel van dit 
onderzoek is om te beschrijven en hierbij verschillende factoren in de beschrijving te betrekken ter 
evaluatie van het effect van Zorgvisite.nl. Hieronder volgt een korte beschrijving van het belang van 
elk van de factoren. 
 
Ten eerste, de ligging van een zorginstelling, dorps of stedelijk, kan samenhangen met verschillen in 
de ontvangst en effecten van een zorgvisite. Om deze reden worden instellingen gekozen met 
variabele ligging. De ligging van geselecteerde instellingen kunt u vinden in bijlage 3, tabel 1. 
Ook de grootte van een instelling is een factor die wellicht interessant kan zijn in de beschrijving. 
Sommige zorginstellingen zijn deel van een netwerk en sommige staan alleen. Wanneer een 
organisatie deel uitmaakt van een netwerk kan het bijvoorbeeld betekenen dat er een grotere 
capaciteit (/evt. budget) aanwezig is. Ook al kan causaliteit niet worden bewerkstelligt in dit 
onderzoek kan in relatie tot het effect van de zorgvisites wel een interessante beschrijving worden 
gegeven over hoe de recensies zijn opgepakt. Om deze reden wordt ook bij deze factor enkele 
variatie gewaarborgd bij de selectie van instellingen. 
Verder is er ook variatie in aantallen reacties van lezers op recensies. Niet op alle recensies is 
gereageerd. Op de meeste recensies waar wel is gereageerd is dit een reactie van de locatiemanager 
of een medewerker. Deze reactie zou een indicatie kunnen zijn van in welke mate een instelling iets 
van plan is met de recensie te doen. Over deze factor is dan ook een vraag opgenomen in de 
vragenlijst voor het interview. Ook is de factor meegenomen in tabel 1, de selectie van 
zorginstellingen.  
Ten laatste is de tijd tussen het evaluatieonderzoek en de datum van de zorgvisite en recensie op 
Zorgvisite.nl belangrijk om in de gaten te houden. Als er minder tijd tussen deze twee zit hebben 
zorginstellingen minder tijd gehad om veranderingen n.a.v. project Zorgvisite in de instelling te 
realiseren. Deze factor is opgenomen in tabel 1. Voor het onderzoek zijn er geen zorginstellingen 
gekozen die in 2013 zijn gerecenseerd omdat dit waarschijnlijk te weinig tijd laat om concreet iets 
met de recensie te hebben gedaan. 
 
De eerste selectie van zorginstellingen is te vinden in bijlage 3, tabel 1. 
Hiermee is zoveel mogelijk gekozen voor variatie binnen de selectie, de volgende kenmerken kunt u 
zien in de tabel: 

o Een mix van twee dorpse en drie stedelijke instellingen 
o Twee instellingen waar het management heeft gereageerd en drie waar helemaal niet is 

gereageerd 
o Één instelling met een lage recensie (2 theekopjes), één met een gemiddelde recensie (3 

theekopjes) en drie met een hoge recensie (4 en 4 ½ theekopjes) 
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o De datum van recenseren loopt van november 2011 tot november 2012 
o Drie instellingen zijn deel van een netwerk en twee staan alleen 

 
De reden waarom er is gekozen voor het betrekken van 3 instellingen met een hoge recensie is 
omdat op deze manier nog een instelling betrokken kon worden die geen deel uitmaakt van een 
netwerk. Maar ook omdat er meer instellingen gerecenseerd zijn met 3 ½ en 4 THekopjes dan 
instellingen met 2 en 2 ½ kopjes. Met deze verdeling is het onderzoek dus ook representatief voor de 
instellingen die gerecenseerd zijn.  
Aangezien er maar één instelling geselecteerd is die zich kenmerkt als particulier (dus geen AWBZ 
indicatie nodigt heeft) wordt de beschrijving van publieke versus particuliere instellingen bemoeilijkt. 
 
Om medewerking van zorginstellingen en productiviteit te stimuleren is er bij het interview gekozen 
voor een duur van één à anderhalf uur. De vragenlijst die is gehanteerd bij het onderzoek kunt u 
vinden in bijlage 5. Aangezien dit vraaggesprekken waren is er flexibiliteit gehanteerd bij het stellen 
van deze vragen. Ze zijn bijvoorbeeld niet altijd in dezelfde volgorde gevraagd en er is veel ruimte 
ingebouwd om door te vragen wanneer dit bevorderlijk was voor het interview. Het belangrijkste 
was het doel om achter het ‘waarom’ te komen van de geïnterviewden en niet per se om aan de 
vragenlijst vast te houden. 
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Bijlage 3 

 
 
 
Tabel 1: Eerste selectie van instellingen voor evaluatie 

 
 
Tabel 2: Tweede selectie van zorginstellingen voor evaluatie 

 

Instelling Plaats Aantal 
kopjes 

Datum 
zorgvisite 

Stad/dorp Deel van een 
netwerk 

Publiek/privaat Reactie 
op 
recensie 

De 
Noorderkroon 

Roden 2 November 
2011 

Dorp Nee Particulier Ja 

Aafje Zuidwijk Rotterdam 3 2012 Stad Ja, deel van 
Aafje 

Publiek Nee  

De Kooimeer Alkmaar 4  2012 Stad Nee Publiek Nee 

Ter Weel Goes Goes 4 2012 Dorp Ja, deel van 
Ter Weel 

Publiek Nee 

De Geinsche 
Hof  

Nieuwegein 4/4 ½  November 
2012 

Stad Ja, deel van 
Zorgspectrum 

Publiek Ja 

Instelling Plaats Aantal 
kopjes 

Datum 
zorgvisite 

Stad/dorp Deel van een 
netwerk 

Publiek/privaat Reactie 
op 
recensie 

De 
Noorderkroon 

Roden 2 November 
2011 

Dorp Ja, deel van 
Zorggroep 
Drenthe 

Publiek Ja 

Aafje Zuidwijk Rotterdam 3 2012 Stad Ja, deel van 
Aafje 

Publiek Nee  

Het Schouw Amsterdam 3 November 
2010 

Stad Ja, deel van 
de 
OsiraGroep 

Publiek Nee 

De Kooimeer Alkmaar 4  2012 Stad Nee Publiek Nee 

Ter Weel Goes Goes 4 2012 Dorp Ja, deel van 
Ter Weel 

Publiek Nee 

De Geinsche 
Hof  

Nieuwegein 4/4 ½  November 
2012 

Stad Ja, deel van 
Zorgspectrum 

Publiek Ja 
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Tabel 3: Gesprekspartners bij de instellingen 

Instelling Manager Clientenraadsleden 

De Noorderkroon G. Vroom (clustermanager Zorggroep 

Drenthe) 

F. Zoelman (zorgmanager) 

N.v.t.  

Het Schouw H. Mijnen (locatiemanager) Niet mogelijk vanwege 

vakantieperiode 

Ter Weel Goes G. van Schelt (locatiemanager) J. van Heijst (voorzitter centrale 

cliëntenraad) 

J. van de Merbel (vice-voorzitter 

cliëntenraad) 

Dhr. Meenderman (bewoner) 

De Geinsche Hof M. de Graaf (locatiemanager) A. Mattemaker (lid) 
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Bijlage 4 

De locaties 
De Noorderkroon 
Op deze locatie was er oorspronkelijk een poging tot scheiden van zorg en wonen. Een stichting was 
opgericht ter overzicht, het woonaspect werd geregeld door een woonbouwvereniging en de zorg 
door een thuiszorggroep. Echter, door omstandigheden rond de thuiszorggroep, leidend tot een zeer 
slechte situatie voor de ouderen, werd deze groep op non-actief gesteld.  
Momenteel heeft Zorggroep Drenthe de locatie overgenomen. De Vereniging van Eigenaren is 
recentelijk opgeheven, maar een cliëntenraad is nog niet opgericht. Om deze reden vind het gesprek 
voor dit onderzoek plaats met de zorgmanager van de Noorderkroon, mevr. F. Zoelman en met de 
clustermanager van Zorggroep Drenthe, dhr. G. Vroom.  
 
Het Schouw 
Het Schouw is onderdeel van de Osiragroep. De zorgvisite in Het Schouw was de eerste visite 
afgelegd door de Dames THe voor project Zorgvisite. 
De gesprekspartner voor dit onderzoek is dhr. H. Mijnen, locatiemanager van Het Schouw. Ten tijde 
van de zorgvisite was hij net enkele maanden gestart in zijn functie. Vanwege de vakantieperiode is 
het niet mogelijk geweest om af te spreken met de cliëntenraad van deze locatie. 
 
Ter Weel Goes 
Ter Weel Goes is onderdeel van Zorggroep Ter Weel. Zij stellen zich ten doel een open verzorgings- 
en verpleeghuis te zijn. 
Gesprekspartner voor dit onderzoek is, ten eerste, locatiemanager dhr. G. van Schelt. Verder zijn ook 
drie leden van de cliëntenraad te woord gestaan: dhr. J. van Heijst, voorzitter van de centrale 
cliëntenraad van Zorggroep Ter Weel; mevr. J. van de Merbel, vice-voorzitter van de cliëntenraad; en 
dhr. Meenderman, sinds enkele jaren bewoner van het verzorgingshuis. 
 
De Geinsche Hof 
De Geinsche Hof is onderdeel van Zorgspectrum en kenmerkt zich ook door haar open houding, 
welke in het gesprek met de locatiemanager werd benadrukt.  
De gesprekspartners voor dit onderzoek zijn mevr. M. de Graaf, sinds enkele jaren locatiemanager 
van De Geinsche Hof en mevr. A. Mattemaker, recentelijk lid geworden van de cliëntenraad.  
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Bijlage 5 

Vragenlijst 

o Waar denkt u aan wanneer u de naam Zorgvisite.nl hoort? 

o Hoe heeft u de zorgvisite bij uw instelling ervaren? 

o Heeft u de zorgvisite website bekeken? Vind u deze duidelijk en gebruikersvriendelijk? 

(Heeft u verdere opmerkingen?) 

o Wat zijn uw gedachten over de recensie op Zorgvisite.nl (bv. positief/negatief/neutraal)? 

o Heeft u enig effect bemerkt van de recensie? Heeft u enig effect bewerkstelligd vanwege 

de zorgvisite en/of recensie? Heeft u iets gedaan met de verbeterpunten genoemd in de 

recensie? (of heeft u hiervoor concrete plannen?) 

o Heeft u de reacties van lezers gelezen op Zorgvisite.nl (of heeft u zelf gereageerd)? Heeft 

u hier iets mee gedaan? 

o Heeft u de tips op de website bekeken? Wat vond u hiervan (bruikbaarheid) en heeft u 

hier iets mee gedaan? 

o Zou u concrete verbeteringen binnen uw zorgorganisatie willen weergeven op 

Zorgvisite.nl? 

o Ziet u Zorgvisite als instrument/middel dat kan helpen de kwaliteit van de zorg en 

instellingen te verbeteren? Past Zorgvisite in uw algehele kwaliteitsbeleid? 

o Kunt u aanbevelingen geven voor verbeteringen rond Zorgvisite.nl 

(visite/recensie/tips/duidelijkheid)? 

 


