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1. Introductie 

1.1 Verantwoording 
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 kwantitatieve onderzoek dat mede 
mogelijk wordt gemaakt door het LOC.  
 
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 Opzet van het onderzoek 
Er is een surveyonderzoek opgesteld in de vorm van een online enquête. Deze enquête heeft 
verschillende vraagonderdelen voor managers van en medewerkers bij zorgorganisaties, voor 
(familie van) bewoners van zorginstellingen en voor overigen. De enquête is bekend gemaakt via 
Twitter en Zorgvisite.nl. Verder is er een stuk over geschreven in de nieuwsbrief van Zorgvisite en op 
de website van sponsor het LOC. Ook is een link van de enquête verstuurd naar de managers en 
cliëntenraden van alle gerecenseerde instellingen. Op deze manier kan gericht worden gekeken of 
management en medewerkers van de zorginstellingen iets hebben geëffectueerd naar aanleiding van 
project Zorgvisite en ook of zij dit project ervaren als bijdrage aan sfeer en kwaliteit van 
leefomgeving in de ouderenzorg. Verder wordt via de interviews met cliëntenraden ook onderzocht 
hoe inwoners en naasten project Zorgvisite hebben ondervonden.  
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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 
over ouderenzorginstellingen aan te boren, en ook de gelegenheid vinden om hun eigen mening en 
tips te delen met anderen.  
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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. Respons 
De online enquête is open geweest voor reacties tussen 10 juni en 30 augustus 2013. In dit 
tijdsbestek hebben 41 personen gereageerd. Hiervan zijn 11 ingevulde enquêtes onvolledig. Van de 
respondenten kende 78% project Zorgvisite al voor het invullen van de enquête. Van dit percentage 
kent het merendeel (meer dan 60%) het project via hun werk. Geen van de respondenten kende het 
project via Facebook of Twitter.  
 

 
 
 

 
 
Van de respondenten is ongeveer een derde manager of medewerker van een zorgorganisatie, welke 
Zorgvisite.nl voornamelijk kennen via hun werk. Cliëntenraadsleden bij een zorgorganisatie vormen 
een zesde deel van de respondenten. Zij kennen het project voornamelijk via de zorginstelling waar 
zij betrokken zijn. Ook is een zesde deel van de respondenten bewoner of familie van een bewoner 
van een zorginstelling. Zij kennen het project gedeeltelijk via familie of vrienden, via werk of via de 
zorginstelling waar zij verblijven. Het overgebleven deel van de respondenten kent het project 
Zorgvisite op een andere manier.  
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Het merendeel van de respondenten (75%) is betrokken bij een zorginstelling die deel uitmaakt van 
een grotere organisatie of stichting. Verder staat 47% van deze zorginstellingen in een gemeente met 
tussen de 30.000 – 90.000 inwoners, 29% van de zorginstellingen in een kleine gemeente (< 30.000 
inwoners) en 24% in een grote gemeente (> 90.000 inwoners).  
Verder heeft 52% van de respondenten die betrokken zijn bij een zorgorganisatie en 86% van de 
respondenten die dit niet zijn Zorgvisite.nl in de afgelopen maand bekeken. Dit hoge percentage valt 
ten eerste te verklaren door het feit dat wanneer men een e-mail binnenkrijgt over de evaluatie men 
geneigd zal zijn eerst op de website te kijken en ten tweede omdat de enquête onder andere is 
gelinkt aan Zorgvisite.nl, dus wanneer mensen via de website doorlinken naar de enquête zij de 
website dus heel recentelijk hebben bekeken.   
 

 
 

 



 7 

4. Ervaringen met de recensies 

Van de betrokkenen bij een zorgorganisatie heeft 57% een recensie ontvangen op Zorgvisite.nl.  
Opvallend is dat velen van de (familie van) bewoners van een zorginstelling niet weten of de 
organisatie waar zij verblijven een recensie op Zorgvisite.nl heeft ontvangen. Hier zijn meerdere 
mogelijke verklaringen voor. Ten eerste zou dit kunnen voorkomen door de beperkte computer- en 
internetkennis van ouderen. Maar ook is dit wellicht een teken van de bekendheid van het project.  
De beperkte bekendheid van het project wordt bevestigd door het feit dat 69% van de respondenten 
wiens zorgorganisaties wel een recensie heeft ontvangen project Zorgvisite niet kende ten tijde van 
de zorgvisite. De participanten aan dit onderzoek die lid zijn van een cliëntenraad of (familie van een) 
bewoner van een zorgorganisatie die een recensie heeft ontvangen kenden het project niet. Slechts, 
40% van de managers en medewerkers kenden het project wel voordat zij met de recensie in 
aanraking kwamen.   
 
62% van de respondenten die een recensie hebben ontvangen zijn hoog gerecenseerd met 4, 4 ½ of 
5 THekopjes. Dit is opvallend en getuigt van een zekere betrokkenheid van juist deze hoog 
gerecenseerde instellingen. Echter, dit feit zorgt wel voor een ‘bias’, een vertekening van de 
resultaten van het onderzoek, omdat voornamelijk de mening van de hoog gerecenseerde 
instellingen wordt weergegeven en deze wellicht andere ideeën hebben over Zorgvisite.nl dan de 
laag gerecenseerde instellingen.  
 
Op de vraag hoe de recensie is ervaren komen bij de betrokkenen bij een zorginstelling verschillende 
reacties naar voren. De recensies worden door meerderen benoemd als duidelijk en geschreven met 
een positieve insteek. Aan de andere kant noemen verschillende respondenten dat zij graag hadden 
willen zien dat er op sommige punten doorgevraagd zou worden door de Dames THe omdat dit een 
correcter of vollediger beeld zou geven van de situatie in de instelling. Ook wordt benoemd dat de 
recensie bij menig instelling maar zeer tijdelijk toepasbaar is omdat er ten tijde van de zorgvisite een 
verbouwing gaande of aanstaande was. Na de verbouwing wordt er vaak niets meer gedaan met de 
recensie omdat deze dan niet meer als relevant wordt gezien. 
  
Door 92% van de betrokkenen bij een zorginstelling wordt de recensie als redelijk tot zeer nuttig 
ervaren. 31% van de zorgorganisaties die een recensie hebben ontvangen daadwerkelijk concrete 
veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van de zorgvisite en recensie. Het verschil tussen deze 
twee bevindingen kan wellicht worden verklaard doordat de zorgorganisatie meende zelf kritischer 
te zijn dan de recensie. Ook is het mogelijk dat de zorgorganisatie al een zeer positief verslag heeft 
ontvangen (dit strookt met het grote aantal respondenten met tussen de 4 en 5 THekopjes) en 
daarom geen veranderingen heeft doorgevoerd. Tenslotte worden verbouwingen en verhuizingen 
genoemd, waardoor de recensie ten tijde van de visite wel zeer nuttig was maar na de verbouwing 
niet meer als relevant wordt ervaren.  
 
De overige respondenten (die niet betrokken zijn bij een zorgorganisatie) kenmerken de recensies als 
zeer duidelijk en redelijk praktisch. Specifiek wordt genoemd dat de foto’s bij de recensies en de 
schrijfstijl van de Dames THe worden gewaardeerd. De recensies worden verder gezien als 
behulpzaam; ze geven stof tot nadenken en zijn toepasbaar bij meerdere organisaties. Aan de andere 
kant zouden meerdere respondenten graag willen zien dat het geven van input door bewoners, 
naasten en medewerkers meer wordt gestimuleerd tijdens de zorgvisite zodat in de recensie 
meerdere kanten worden belicht.  
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5. Ervaringen met de tips 

De tips op Zorgvisite.nl worden overwegend ervaren als redelijk overzichtelijk, praktisch en 
behulpzaam en redelijk tot zeer duidelijk. Opvallend is dat respondenten die niet betrokken zijn bij 
een zorginstelling over het algemeen positiever zijn over de tips en deze zelfs als zeer praktisch en 
behulpzaam kenmerken.   
 
Een terugkomend punt over de tips is dat respondenten deze meer gerubriceerd willen zien ter 
bevordering van de overzichtelijkheid. Momenteel is er gerubriceerd op tips die voor, tijdens en na 
opname in een verzorgings- of verpleeghuis van toepassing zijn. De noodzaak wordt geuit om hier 
meer structuur in aan te brengen omdat het nog steeds een zoektocht is naar de juiste categorie tip. 
Men vindt dat er te veel informatie staat op één pagina. Aangedragen sorteeropties zijn het 
rubriceren onder activiteiten, tuin, inrichting, en dergelijke. Ook is het bij sommige tips onduidelijk 
voor wie zij bedoeld zijn (voor directie, medewerkers, naasten of bewoners). Dit zou duidelijker 
aangegeven kunnen worden, en wordt daarmee ook als sorteeroptie aangedragen.  
 
Over tips binnen de recensies wordt genoemd dat bij sommigen het onduidelijk is of het bedoeld is 
als een verbeterpunt naar de instelling of dat het juist een ‘best practice’ is van de instelling zelf die 
als tip bedoeld is voor andere instellingen. Dit kan duidelijker weergegeven worden.  
 
Men draagt de suggestie aan om duidelijkere verwijzingen aan te brengen naar de tips op de website 
omdat zij nu nog makkelijk over het hoofd worden gezien. 
 
Een enkeling geeft aan dat sommige tips te voor de hand liggend zijn. Meerdere managers van 
zorginstellingen geven aan dat meerdere tips logistiek of financieel niet haalbaar zijn. Aan de andere 
kant worden tips door andere juist wel als praktisch ervaren en als makkelijk om te implementeren. 
Wellicht is de volgende opmerking kenmerkend: “De tips zijn vaak goed te gebruiken, het is vaak 
meer het interne proces dat belemmerd om een tip voor elkaar te krijgen dan de tip zelf”.  
 
10% van de respondenten die betrokken zijn bij een zorgorganisatie geven aan dat hun organisatie 
concrete veranderingen heeft doorgevoerd naar aanleiding van de tips.  
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6. Ervaringen met Zorgvisite.nl 

Ruim 60% van de respondenten betrokken bij een zorgorganisatie vindt Zorgvisite.nl redelijk tot zeer 
overzichtelijk. Men geeft wel aan dat het lastig wordt gevonden om de eigen instelling op te zoeken. 
Dit komt voornamelijk doordat er teveel op een pagina staat. Men zou graag willen zien dat er meer 
sorteermogelijkheden zijn. Ook wordt aangegeven dat men graag instellingen op aantal THekopjes 
wil kunnen vergelijken.  
 
Bij de overzichtelijkheid wordt ook een vraagteken gezet op basis van de kleursetting. Hier wordt 
verder niet over uitgebreid behalve de geplaatste opmerking ‘kan beter’. Dit kan ook gerelateerd 
worden aan de opmerking van verschillende kanten dat de website ‘druk’ gevonden wordt, welke de 
overzichtelijkheid niet ten goede komt.  
 
Ruim de helft van de respondenten die betrokken zijn bij een zorgorganisatie geven aan dat zij de 
website redelijk tot zeer gebruiksvriendelijk vinden. Ook hier wordt genoemd dat de website aan de 
drukke kant is. Verder wordt hier verder op de missende zoekmogelijkheden naar instellingen 
ingegaan.  
 
Opvallend is dat vooral leden van cliëntenraden en (familie van) bewoners van een zorginstelling 
extra kritisch zijn over de overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van Zorgvisite.nl. Deze 
groepen karakteriseren de website als onoverzichtelijk. Voornaamste reden hiervoor is dat er te veel 
op  één pagina staat. Ook noemen de groepen Zorgvisite.nl gebruiksonvriendelijk. De voornaamste 
redenen hiervoor lijken de kleursetting en het gemak van het vinden van items op de website te zijn.  
 
De respondenten die niet betrokken zijn bij een zorgorganisatie zijn ook hier positiever. Allen 
kenmerken Zorgvisite.nl als redelijk tot zeer overzichtelijk. Wat wel als lastig wordt ervaren is dat 
men het overzicht met tips niet kan vinden op de website, waardoor men beperkt is tot de tip die op 
de homepagina van Zorgvisite.nl staat. Ook mist men enige efficiëntie op de website, aangezien men 
meerdere keren moet doorklikken om bij de gewenste informatie terecht te komen.  
Ook meerdere van deze respondenten geven aan dat zij Zorgvisite.nl aan de drukke kant vinden. Wel 
geven ook enkelen aan dat zij de website logisch en consequent in elkaar vinden steken.  
De website wordt als redelijk tot zeer gebruiksvriendelijk gekenmerkt. Punten die hierover worden 
gemaakt zijn dat zij de website vrolijk vinden en de schrijfstijl praktisch en bondig.  
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7. Zorgvisite als bijdrage aan sfeer en kwaliteit van leefomgeving 

59% van de respondenten betrokken bij een zorgorganisatie geeft aan dat zij redelijk tot zeer 
waarschijnlijk Zorgvisite.nl zullen aanbevelen aan anderen. Dit staat tegenover 41% die hier neutraal 
tegenover staan of Zorgvisite niet zullen aanbevelen. Dit staat in contrast met de respondenten die 
niet betrokken zijn bij een zorgorganisatie. Een ieder van deze respondenten geeft aan Zorgvisite.nl 
zeer waarschijnlijk te zullen aanbevelen. Dit klopt met de notie dat deze respondenten over het 
algemeen positiever zijn over Zorgvisite.nl.  
 
Ondanks het feit dat niet allen Zorgvisite.nl zou aanbevelen, geeft 94% van de respondenten die 
betrokken zijn bij een zorgorganisatie aan dat zij Zorgvisite.nl zien als een (potentiële) bijdrage aan 
sfeer en kwaliteit van leefomgeving. Allen van de overige respondenten zien project Zorgvisite ook 
als bijdrage. Een genoemde reden voor dit standpunt is dat de frisse blik van een (neutrale) 
buitenstaander zeer belangrijk is om bedrijfsblindheid te voorkomen. Ook wordt genoemd dat de 
focus van Zorgvisite.nl op cliënt, sfeer en gastvrijheid gericht de kwaliteit van leefomgeving in de zorg 
kan verbeteren. Een tip die hierbij wordt gegeven is om een duidelijkere afscheiding van of 
afstemming met bijvoorbeeld Gastvrijheid met Sterren en Perspectief: Ouderen aan Zet te 
bewerkstelligen.  
 
In de geest van de Dames THe en de tips die zij aan de zorg verschaffen, is ook aan de respondenten 
gevraagd wat de bijdrage van project Zorgvisite aan sfeer en kwaliteit van leefomgeving kan 
vergroten. Enkele tips kwamen naar voren: 
 
 Maak aan het einde van het bezoek kenbaar (ook aan het management) dat de Dames THe 

op visite zijn geweest 
 
 Leg meer bezoeken af en geef meer bekendheid aan dit project, breng heel zorgend 

Nederland in kaart 
 
 Probeer Zorgvisite als concept uit te dragen zodat organisaties dit zelf gaan oppakken met 

steun van de IGZ 
 
 Creëer de mogelijkheid om de tips overzichtelijk te bundelen in boekje die te downloaden is  
 
 Laat duidelijk zien waar het in de praktijk al goed werkt, bijvoorbeeld in de tips sectie 
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8. Conclusie en aanbevelingen 
 
Zorgvisite.nl is een project met een duidelijke visie en een originele benadering. Maar hoe wordt het 
project ontvangen door verschillende zorginstellingen, en ook bewoners en naasten? Wordt het 
project daadwerkelijk gebruikt om de sfeer en leefomgeving in zorginstellingen te verbeteren?  
 
In het algemeen blijkt uit dit onderzoek dat de opzet en visie van Zorgvisite.nl gewaardeerd worden. 
Met name de positieve insteek van de Dames THe wordt goed ontvangen. De waarde van het inzicht 
dat de Dames THe verschaffen met betrekking tot de leefkwaliteit binnen zorginstellingen wordt 
erkend en gewaardeerd vanuit de verschillende hoeken. Echter kwamen er ook een aantal 
verbeterpunten aan bod ten aanzien van de website, alsmede van de mogelijkheid om zorgvisite.nl te 
gebruiken als middel ter vergroting van de leefkwaliteit in de zorg.  
 
Notitie betreft de respons  
Voor de bespreking van de conclusies rest eerst nog een tweetal opmerkingen wat betreft de 
respons op dit onderzoek. Ten eerste dient er rekening te worden gehouden met het aantal 
respondenten dat heeft mee gedaan aan deze evaluatie met betrekking tot de conclusies die worden 
getrokken. Doordat het onderzoek grotendeels heeft plaatsgevonden in de zomerperiode zijn 
vakanties een waarschijnlijke reden voor het lage responspercentage. Een andere mogelijkheid is ook 
dat doordat er weinig zorgvisites hebben plaatsgevonden in de zomer, de website minder is bekeken 
en er hierdoor een lagere respons is ontstaan dan voor ogen was genomen.  
 
Ten tweede is er sprake van een zekere ‘bias’ in dit onderzoek; 2/3e van de respondenten wiens 
zorginstelling een recensie heeft ontvangen valt in de categorie van 4/4,5/5 THekopjes. Wat het 
geval zou kunnen zijn is dat de laag gerecenseerde instellingen met reden niet mee willen werken. 
Bijvoorbeeld omdat het bezoek onaangekondigd was en zij dus geen zeggenschap hebben gehad in 
het proces. Indien zij inderdaad met reden niet meewerken aan de enquête zit daar dus een 
waardeoordeel achter dat echter niet in de resultaten van het onderzoek naar voren komt. Dit moet 
in gedachten worden gehouden bij de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek: de 
respondenten vertegenwoordigen niet per se alle zorginstellingen. 
 
Desalniettemin kunnen er verschillende conclusies worden getrokken uit dit onderzoek. Deze kunnen 
wel degelijk worden beschouwd als betrouwbaar, al zijn ze wellicht niet op alle zorginstellingen van 
toepassing. Het kwalitatieve onderzoek dat is uitgevoerd naar Zorgvisite.nl ondersteunt in grote 
mate dit kwantitatieve onderzoek. In beide onderzoeken komen veelal dezelfde bevindingen naar 
voren.  
 
8.1 Bekendheid van  project Zorgvisite. 
Een relatief groot gedeelte van de respondenten gaf aan het project zorgvisite niet te kennen 
voordat er een recensie over de eigen zorginstelling geschreven werd. Dit laat zien dat er wat betreft 
de bekendheid van het project nog winst valt te behalen. Deze conclusie is ook getrokken uit het 
kwalitatieve onderzoek.  
 
Mogelijk kan de bekendheid van het project verhoogd worden door meer visites af te leggen. De 
suggestie werd al gedaan om de Dames THe heel zorgend Nederland in kaart te laten brengen. De 
Dames zouden zelf meer visites kunnen afleggen. Een andere mogelijkheid is dat zij ieder een 
protegé onder hun hoede nemen, waardoor zij beiden een nieuw koppel vormen. Meer visites 
betekent wel dat er extra financiering nodig is. Op dit gebied is zorgvisite afhankelijk van subsidies.  
 
Een andere mogelijkheid, ook voorgedragen bij het kwalitatieve onderzoek, is dat de visites worden 
afgelegd door ‘mystery guests’. Deze gasten worden vaak ingehuurd door een overkoepelende 
organisatie en leggen onverwachte bezoeken af bij locaties van deze organisatie, en vormen daarbij 
een beoordeling. De inzetting van deze mystery guests beoogt zekere voordelen. Zo zullen 
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zorgorganisaties tot op zekere hoogte regie houden over de bezoeken, doordat de bezoeken vanuit 
de eigen organisatie geregeld worden. Waarschijnlijk is ook dat zorgorganisaties vaker veranderingen 
doorvoeren op basis van de beoordelingen van deze mystery guests, met als reden dat de bezoeken 
vanuit de organisatie zelf komen. Door het onaangekondigde aspect van de bezoeken blijft de 
onafhankelijkheid van recensies gewaarborgd. Voor dergelijke bezoeken door mystery guests zal 
echter wel een procedure ontwikkeld moeten worden, met punten waarop gelet dient te worden 
tijdens de bezoeken. Dit is nodig om een zekere objectiviteit te blijven waarborgen. 
 
8.2 De recensies  
Uit het onderzoek komt naar voren dat de recensies door de meeste respondenten worden gezien 
als redelijk tot zeer nuttig. De recensies geven nieuwe inzichten en stof tot nadenken, en zijn 
toepasbaar op meerdere organisaties. Wel zou men graag zien dat er meer naar 
achtergrondinformatie wordt gevraagd door de Dames, zodat er een vollediger beeld geschetst 
wordt. Ook wordt genoemd dat recensies soms hun kracht verliezen omdat organisaties gaan 
verbouwen en veel punten in de recensies hierna niet meer relevant zijn. Verder wordt de wens geuit 
om de bewoners en hun naasten meer te betrekken bij de visites.  
Een punt dat naar voren kwam in de ‘tips’ die mensen konden achterlaten met betrekking tot 
Zorgvisite, is dat er graag gezien wordt dat er aan het einde van een bezoek bekend wordt gemaakt 
dat de Dames THe langs zijn geweest.  
 
Uit bovengaande blijkt dat meer ruimte voor hoor en wederhoor gewenst is. Al kunnen organisaties 
op de website reageren op de zorgvisite, dit is slechts nadat de recensie geplaatst is. Ook geuit in het 
kwalitatieve onderzoek, is de mogelijkheid om recensies voor publicatie te laten controleren op 
feitelijke juistheden. Dit kost logistiek gezien waarschijnlijk echter (te) veel tijd. Het betrekken van 
bewoners en hun naasten zou dit echter gedeeltelijk kunnen oplossen. De situatie in organisaties 
wordt zo van meerdere kanten belicht wat leidt tot een vollediger beeld, doordat ervaringen van 
bewoners aan bod komen.  
Wat betreft recensies die hun kracht verliezen door verbouwingen of andere omstandigheden biedt 
het weergeven van verbeteringen in deze instellingen een mogelijkheid om de kracht te behouden. 
Een tweede zorgvisite na verbouwingen zou ook een kans zijn om de recensies up-to-date te houden, 
maar dit is in de praktijk bijna niet haalbaar voor de Dames THe. Echter kan zorginstellingen wel de 
kans worden gegeven om de veranderingen te laten zien (bijvoorbeeld in een e-mail inclusief foto’s), 
welke vervolgens bij de zorgvisite van de desbetreffende instelling geplaatst kunnen worden.  
 
Om bewoners en hun naasten beter te bereiken en hun participatie aan het project te stimuleren, 
kan de cliëntenraad actiever benaderd worden. De zorgorganisatie kan bijvoorbeeld in de e-mail die 
zij over de zorgvisite krijgen verzocht worden om de visite door te geven aan de cliëntenraad, welke 
deze vervolgens verspreid onder de bewoners en hun naasten.  
 
8.3 De tips 
De tips worden over het algemeen als nuttig beschouwd. Wel zijn er opmerkingen wat betreft 
rubricering, die vindt men nu nog niet duidelijk genoeg. Ook wordt aangegeven dat het soms 
onduidelijk is of het om een tip of een compliment naar de zorgorganisatie gaat. Vaak werkt dit beide 
kanten op; een opmerking kan als compliment worden opgevat door de desbetreffende 
zorgorganisatie, en als tip voor andere zorgorganisaties. Verder geeft men aan dat er weinig concrete 
veranderingen door zijn gevoerd naar aanleiding van de recensies en de bijbehorende tips. 
 
Wat betreft de rubricering kan er worden gedacht aan verschillende benaderingen. Zo kunnen tips 
worden ingedeeld op basis van hetgeen ze inhouden (suggesties hier: activiteiten, tuin). Maar ook 
kunnen tips gesorteerd worden op basis van voor wie ze van toepassing zijn (vb: medewerkers, 
bewoners, naasten). Dat  tips in de praktijk leiden tot weinig concrete veranderingen binnen de 
zorginstellingen, terwijl ze wel degelijk als nuttig worden ervaren, heeft waarschijnlijk vooral te 
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maken met de logistieke uitvoer en de kosten die dit met zich meebrengt. Meerdere respondenten 
antwoorden dat het uitvoeren van de tips vaak niet tot de mogelijkheden behoort.  
 
8.4 Zorgvisite.nl 
De meningen lopen uiteen als het over het gebruik van de website van Zorgvisite gaat. Enerzijds 
wordt er gesproken over een redelijk tot zeer overzichtelijke website, anderzijds is er het 
commentaar dat de website ‘druk’ wordt bevonden. Dit heeft voornamelijk te maken met de 
kleursetting en dat er te veel op één pagina staat. Wel wordt de schrijfstijl van de Dames THe goed 
ontvangen, en omschreven als praktisch en bondig.  
 
Wat betreft de zoekopties en de sorteermogelijkheden op de website vindt een meerderheid dat 
deze niet voldoende zijn. Het blijkt lastig om de eigen zorginstelling op te zoeken. Dit komt 
voornamelijk omdat de recensies per provincie onder elkaar staan, en daartussen gezocht dient te 
worden (zie commentaar dat er te veel op één pagina staat).  
 
Verbeteringen wat betreft de bovengenoemde criteria zullen hem dus vooral zitten in het aanpassen 
van de website. Zoekopties kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld zoeken op naam van de 
instelling, of op plaats. Ook sorteeropties kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld op het aantal 
THeKopjes, of het type instelling . Deze veranderingen zullen kosten met zich meebrengen en er zal 
moeten worden bekeken of deze opwegen tegen de baten. Deze baten bestaan voornamelijk uit het 
gebruik van Zorgvisite.nl als medium om een keuze te maken tussen zorginstellingen, en als medium 
om de sfeer en kwaliteit van leefomgevingen in zorginstellingen te verbeteren. Over dit laatste meer 
in hoofdstuk 8.5.  
 
8.5 Zorgvisite.nl als middel ter bevordering van de leefkwaliteit 
Men is het eens dat Zorgvisite.nl een zeker potentieel bezit om als middel ter bevordering van de 
sfeer en leefkwaliteit in de zorg te dienen. Er wordt genoemd dat de focus van Zorgvisite.nl op de 
cliënt, sfeer en gastvrijheid ervoor zorgen dat de kwaliteit van leefomgeving in de zorg zeer gericht 
verbeterd kan worden. Dit dankzij de frisse blik van de Dames THe, twee buitenstaanders, waardoor 
bedrijfsblindheid geen rol speelt in de beoordelingen. Wel kwam naar voren dat niet iedere 
respondent Zorgvisite.nl zou aanraden aan anderen. Dit komt wellicht door de opzet van de website, 
die door sommigen als niet overzichtelijk wordt beschouwd.  
 
Het potentieel van Zorgvisite.nl werd ook in het kwalitatieve onderzoek erkend. Er zal echter nog wel 
het een en ander verbeterd moeten worden betreffende de website wil dit potentieel werkelijkheid 
worden. Ook zal er bekeken moeten worden hoe de kleinschalige opzet van Zorgvisite.nl op dit 
moment, zich gaat verhouden tot de eventuele uitbreiding van het concept in de toekomst. Voor 
deze uitbreiding zijn uiteraard meer visites op zijn plaats, om zo een groot deel van de 
zorginstellingen in Nederland in beeld te krijgen, en gebruikers een zo volledig mogelijk aanbod te 
kunnen geven.  
 
Het is van belang dat het concept en de visie van Zorgvisite duidelijk uitgedragen worden. Er wordt 
dus niet gericht gekeken wordt naar de kwaliteit van de zorg maar naar de sfeer en de kwaliteit van 
leefomgeving binnen zorginstellingen. Dit is nodig om een duidelijk onderscheid te creëren tussen 
Zorgvisite.nl en andere vergelijkingssites in de zorgsector (i.e. Gastvrijheid zorg met sterren), en zo de 
toegevoegde waarde van een website als Zorgvisite.nl te benadrukken.  
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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 
 
De vragenlijst 
 
N.b., het volgende zal niet deel zijn van de enquête: 
Aanleiding 
Nu er zo’n zestig instellingen in het hele land zijn bezocht door de Dames THe worden de 60 visites 
en de tips kwantitatief geëvalueerd. Op deze manier beogen we kwaliteit van het project te 
waarborgen en te verbeteren en aan te sturen op een vliegwieleffect van de inzichten die 
voortvloeien uit de visites, zodat verbeterpunten met betrekking tot de leef- en 
woonomstandigheden in verpleeg- en verzorgingshuizen op grote schaal voeten aan de grond 
krijgen. De evaluatie bevat de volgende activiteiten: 
 terugblikken op nut, noodzaak en effect van de visites, reflecteren op gehanteerde criteria en 

verslaglegging 
 vooruitblikken op continuïteit Zorgvisite: mogelijke middelen inventariseren, 

bestaansmodellen ontwikkelen/bekijken  
Concrete activiteiten met het oog op het verbeteren van de website zijn:   
 leer- en verbeterpunten voor de communicatie rondom visites: de terugkoppeling naar 

instellingen, het ontlokken van reacties vanuit de instellingen, het tentoonstellen van 
concrete verbeteringen binnen de huizen t.g.v. de recensies  

 leer- en verbeterpunten voor de externe communicatie: het verspreiden van kennis en 
inzichten naar een groot publiek (ook via social media), het betrekken van een groot publiek 
bij de website (ontlokken van reacties, tips), inventariseren van soortgelijke initiatieven en 
samenwerkingsverbanden. 

 
Onderzoeksvraag: Wat is het effect van Zorgvisite.nl binnen zorginstellingen en in welke mate heeft 
het project een functie als instrument ter verbetering van de kwaliteit van de zorg? 
De enquête wordt via SurveyMonkey online opgemaakt. De bedoeling is om een link van de enquête 
te versturen naar (managers van) bezochte zorgorganisaties, cliëntenraden en ontvangers van de 
Zorgvisite nieuwsbrief. Verder zal dit onderzoek ook geplaatst worden op de Zorgvisite website en zal 
het via Twitter en Facebook bekend gemaakt worden. 
 
Op de volgende pagina begint de vragenlijst. Omdat het nog niet in online vorm is omgezet staat er 
onder elke vraag in welke vorm het beantwoord zal kunnen worden en evt. notities over een 
omleiding naar een andere vraag (/ vragenlijst).  
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Introductie en uitleg  
 
Bedankt voor uw participatie bij dit onderzoek naar Zorgvisite.nl! 
Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.  
Uw antwoorden in dit onderzoek zijn anoniem. 
 
Klik op volgende om aan de enquête te beginnen.
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1)    Kent u Zorgvisite.nl? 

 Opties: ja; nee 

 Één optie aanvinken 

 Bij ja, door naar vraag 2, bij nee, naar de bedankpagina 
2) Bent u:  

 Opties: medewerker bij / manager van een zorgorganisaties; lid van een cliëntenraad; 
(familie van) bewoner van een zorgorganisatie; anders 

 Één optie aanvinken 

 Elke optie verwijst door naar een andere vragenlijst 
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Vragenlijst Manager van / medewerker bij een zorgorganisatie 
3) Hoe kent u Zorgvisite.nl? 

 Opties: via uw werk; via familie / vrienden; via facebook / twitter; anders (licht uw antwoord 
toe) 

 Meerdere opties aanvinken mogelijk 
4) Wanneer heeft u Zorgvisite.nl voor het laatst bekeken? 

 Opties: Afgelopen maand; afgelopen 6 maanden; afgelopen 1-2 jaar; > 2 jaar geleden; n.v.t. 

 Één optie aanvinken 
5) Ik vind Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer overzichtelijk; redelijk overzichtelijk; neutraal; redelijk onoverzichtelijk; zeer 
onoverzichtelijk 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
6) Ik vind Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer gebruiksvriendelijk; redelijk gebruiksvriendelijk; neutraal; redelijk 
gebruiksonvriendelijk; zeer gebruiksonvriendelijk 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
7) Heeft de zorgorganisatie waar u betrokken bent een recensie op Zorgvisite.nl ontvangen? 

o Opties: Ja; nee; weet ik niet 
o Één optie aanvinken 
o Bij ja, door naar de volgende vraag, bij nee en weet ik niet, doorverwijzing naar vraag 

18 
8) Kende u Zorgvisite.nl al toen u deze recensie ontving? 

 Opties: Ja; nee 

 Één optie aanvinken 
9) Mijn zorgorganisatie ontving: 

 Opties: 2/2.5 THekopjes; 3/3.5 THekopjes; 4/4.5/5 THekopjes 

 Één optie aanvinken 
10) Wat vind u van de recensie? 

 Tekstbox (niet verplicht invullen) 
11) Ik vond de zorgvisite die voorafging aan de recensie: 

 Opties: zeer nuttig; redelijk nuttig; neutraal; redelijk nutteloos; zeer nutteloos 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
12) Heeft uw zorgorganisatie concrete veranderingen doorgevoerd n.a.v. de zorgvisite? 

 Opties: ja; nee; weet ik niet 

 Één optie aanvinken 
13) Waarom wel / niet? 

 Tekstbox (niet verplicht) 
14) Bent u geïnteresseerd in het tentoonstellen van concrete verbeteringen binnen uw organisatie op 

Zorgvisite.nl? 

 Opties: Ja; nee; n.v.t. 

 Één optie aanvinken 
15) Heeft u gereageerd op de recensie op Zorgvisite.nl? 

 Opties: ja; nee 

 Één optie aanvinken 
16) Heeft uw zorgorganisatie reacties gehad van lezers van de recensie? 

 Opties: ja; nee; weet ik niet 

 Één optie aanvinken 

 Bij ja, door naar de volgende vraag, bij nee of weet ik niet, door naar vraag 18 
17) Was deze reactie: 
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 Opties: positief; neutraal; negatief 
18) Ik vind de tips op Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer duidelijk; duidelijk; neutraal; onduidelijk; zeer onduidelijk; n.v.t. 

 Opties: Zeer behulpzaam; redelijk behulpzaam; neutraal; redelijk onbehulpzaam; zeer 
onbehulpzaam; n.v.t. 

 Opties: Zeer praktisch; praktisch; neutraal; onpraktisch; zeer onpraktisch; n.v.t. 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
19) Wat zouden wij kunnen doen om de tips duidelijker en/of praktischer te kunnen maken? 

 Tekstbox (niet verplicht) 
20) Heeft uw zorgorganisatie concrete veranderingen doorgevoerd n.a.v. de tips op Zorgvisite.nl? 

 Opties: ja; nee; weet ik niet 

 Één optie aanvinken 
21) Waarom wel / niet? 

 Tekstbox (niet verplicht)  
22) Ziet u Zorgvisite.nl als middel dat kan helpen de kwaliteit van de zorg in instellingen te 

verbeteren? 

 Tekstbox (verplicht in te vullen) 
23) Hoe waarschijnlijk is het dat u Zorgvisite.nl aanbeveelt aan anderen? 

 Opties: Zeer waarschijnlijk; redelijk waarschijnlijk; neutraal; redelijk onwaarschijnlijk; zeer 
onwaarschijnlijk 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe 
24) Heeft u aanbevelingen ter verbetering van Zorgvisite.nl? 

 Tekstbox (niet verplicht) 
 

Nu volgen enkele achtergrondvragen 
 
25) Is de zorgorganisatie waar u betrokken bent deel van een grotere organisatie / stichting? 

 Opties: ja; nee 

 Één optie aanvinken 
26) Wat is de ligging van de zorgorganisatie waar u betrokken bent? De zorgorganisatie bevindt zich 

in een gemeente met: 

 Opties: < 30.000; 30.000 – 90.000; > 90.000 inwoners 

 Één optie aanvinken 
 
 doorverwijzing naar einde, bedankpagina 
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Vragenlijst Cliëntenraad / (familie van) bewoner 
3) Hoe kent u Zorgvisite.nl? 

 Opties: via uw werk; via familie / vrienden; via facebook / twitter; anders (licht uw antwoord 
toe) 

 Meerdere opties aanvinken mogelijk 
4) Wanneer heeft u Zorgvisite.nl voor het laatst bekeken? 

 Opties: Afgelopen maand; afgelopen 6 maanden; afgelopen 1-2 jaar; > 2 jaar geleden; n.v.t. 

 Één optie aanvinken 
5) Ik vind Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer overzichtelijk; redelijk overzichtelijk; neutraal; redelijk onoverzichtelijk; zeer 
onoverzichtelijk 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
6) Ik vind Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer gebruiksvriendelijk; redelijk gebruiksvriendelijk; neutraal; redelijk 
gebruiksonvriendelijk; zeer gebruiksonvriendelijk 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
7) Heeft de zorgorganisatie waar u betrokken bent een recensie op Zorgvisite.nl ontvangen? 

 Opties: Ja; nee 

 Één optie aanvinken 

 Bij ja, door naar de volgende vraag, bij nee, door naar vraag 12 
8) Kende u Zorgvisite.nl al toen u deze recensie ontving? 

 Opties: Ja; nee 

 Één optie aanvinken 
9) Mijn zorgorganisatie ontving: 

 Opties: 2/2.5 THekopjes; 3/3.5 THekopjes; 4/4.5/5 THekopjes 

 Één optie aanvinken 
10) Wat vind u van de recensie? 

 Tekstbox (niet verplicht invullen) 
11) Heeft de zorgorganisatie waar u betrokken bent concrete veranderingen doorgevoerd n.a.v. de 

zorgvisite? 

 Opties: ja; nee; weet ik niet 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe 
12) Ik vind de tips op Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer duidelijk; redelijk duidelijk; neutraal; redelijk onduidelijk; zeer onduidelijk; n.v.t. 

 Opties: Zeer behulpzaam; redelijk behulpzaam; neutraal; redelijk onbehulpzaam; zeer 
onbehulpzaam; n.v.t. 

 Opties: Zeer praktisch; redelijk praktisch; neutraal; redelijk onpraktisch; zeer onpraktisch; 
n.v.t. 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
13) Wat zouden wij kunnen doen om de tips duidelijker en/of praktischer te kunnen maken? 

 Tekstbox (niet verplicht) 
14) Heeft uw zorgorganisatie concrete veranderingen doorgevoerd n.a.v. de tips op Zorgvisite.nl? 

 Opties: ja; nee; weet ik niet 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe 
15) Ziet u Zorgvisite.nl als middel dat kan helpen de kwaliteit van de zorg in instellingen te 

verbeteren? 

 Tekstbox (verplicht in te vullen) 
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16) Hoe waarschijnlijk is het dat u Zorgvisite.nl aanbeveelt aan anderen? 

 Opties: Zeer waarschijnlijk; redelijk waarschijnlijk; neutraal; redelijk onwaarschijnlijk; zeer 
onwaarschijnlijk 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe 
17) Heeft u aanbevelingen ter verbetering van Zorgvisite.nl? 

 Tekstbox (niet verplicht) 
 
Nu volgen enkele achtergrondvragen 
 
18) Is de zorgorganisatie waar u betrokken bent deel van een grotere organisatie / stichting? 

 Opties: ja; nee 

 Één optie aanvinken 
19) Wat is de ligging van de zorgorganisatie waar u betrokken bent? De zorgorganisatie bevindt zich 

in een gemeente met: 

 Opties: < 30.000; 30.000 – 90.000; > 90.000 inwoners 

 Één optie aanvinken 
 
 doorverwijzing naar einde, bedankpagina 
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Vragenlijst Anders 
3) Hoe kent u Zorgvisite.nl? 

 Opties: via uw werk; via familie / vrienden; via facebook / twitter; anders (licht uw antwoord 
toe) 

 Meerdere opties aanvinken mogelijk  
4) Wanneer heeft u Zorgvisite.nl voor het laatst bekeken? 

 Opties: Afgelopen maand; afgelopen 6 maanden; afgelopen 1-2 jaar; > 2 jaar geleden; n.v.t. 

 Één optie aanvinken 
5) Ik vind Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer overzichtelijk; redelijk overzichtelijk; neutraal; redelijk onoverzichtelijk; zeer 
onoverzichtelijk 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
6) Ik vind Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer gebruiksvriendelijk; redelijk gebruiksvriendelijk; neutraal; redelijk 
gebruiksonvriendelijk; zeer gebruiksonvriendelijk 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
7) Ik vind de recensies op Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer duidelijk; redelijk duidelijk; neutraal; redelijk onduidelijk; zeer onduidelijk; n.v.t. 

 Opties: Zeer behulpzaam; behulpzaam; neutraal; onbehulpzaam; zeer onbehulpzaam; n.v.t. 

 Opties: Zeer praktisch; redelijk praktisch; neutraal; redelijk onpraktisch; zeer onpraktisch; 
n.v.t. 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
8) Wat zouden wij kunnen doen om de recensies duidelijker en/of praktischer te kunnen maken? 

 Tekstbox (niet verplicht) 
9) Ik vind de tips op Zorgvisite.nl: 

 Opties: Zeer duidelijk; redelijk duidelijk; neutraal; redelijk onduidelijk; zeer onduidelijk; n.v.t. 

 Opties: Zeer behulpzaam; redelijk behulpzaam; neutraal; redelijk onbehulpzaam; zeer 
onbehulpzaam; n.v.t. 

 Opties: Zeer praktisch; redelijk praktisch; neutraal; redelijk onpraktisch; zeer onpraktisch; 
n.v.t. 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe (tekstbox, niet verplicht) 
10) Wat zouden wij kunnen doen om de tips duidelijker en/of praktischer te kunnen maken? 

 Tekstbox (niet verplicht) 
11) Ziet u Zorgvisite.nl als middel dat kan helpen de kwaliteit van de zorg in instellingen te 

verbeteren? 

 Tekstbox (verplicht in te vullen) 
12) Hoe waarschijnlijk is het dat u Zorgvisite.nl aanbeveelt aan anderen? 

 Opties: Zeer waarschijnlijk; redelijk waarschijnlijk; neutraal; redelijk onwaarschijnlijk; zeer 
onwaarschijnlijk 

 Één optie aanvinken 

 Licht uw antwoord toe 
13) Heeft u aanbevelingen ter verbetering van Zorgvisite.nl? 

 Tekstbox (niet verplicht) 
 
 doorverwijzing naar einde, bedankpagina 
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Einde, bedankpagina 
 
Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête! 
U kunt de resultaten van dit onderzoek binnenkort vinden op Zorgvisite.nl. 
 
Wij willen u ook graag op de hoogte houden met onze nieuwsbrief. Inschrijven hiervoor kan via 
Zorgvisite.nl of door een mailtje te sturen naar info@zorgvisite.nl.  
 
 
 

mailto:info@zorgvisite.nl

