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Verantwoording over de getoonde informatie:  
De informatie in deze keuzehulp is gebaseerd op:  

1. VVT database van ActiZ. 

2. Openbaar Databestand (ODB), afkomstig van het Zorginstituut (updatefrequentie: jaarlijks). 

3. Waarderingscijfers afkomstig van www.ZorgkaartNederland.nl (updatefrequentie: continu).  
 
Aanvullende informatie m.b.t. bron 1:  

- De informatie in de keuzehulp is gebaseerd op de gegevens zoals verpleeghuizen die aangeleverd 
hebben aan de VVT database van ActiZ. 

- Niet alle verpleeghuislocaties leveren aan, aan deze database. Dit is vrijwillig. Hierdoor zijn in sommige 
gevallen de velden leeg.  

- De updatefrequentie hangt af van wanneer de verpleeghuislocatie het aanpast. Dit kan dus erg wisselen 
per locatie. 

- In sommige gevallen heeft een verpleeghuislocatie een bepaalde indicator niet aangeleverd aan de VVT 
database van ActiZ. In de keuzehulp komt dit dan tevoorschijn als een leeg veld. 

 
Aanvullende informatie m.b.t. bron 2:  

- De informatie in de keuzehulp is gebaseerd op de gegevens zoals verpleeghuizen die aangeleverd 
hebben bij Zorginstituut Nederland. 

- Verpleeghuislocaties die onder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vallen moeten aanleveren aan het 
ODB.  

- Als een verpleeghuislocatie een indicator niet heeft aangeleverd bij Zorginstituut Nederland komt dit in 
de keuzehulp tevoorschijn als een leeg veld. 

 
 
Hieronder zijn de gemaakte keuzes toegelicht die specifiek gelden voor de keuzehulp Verpleeghuiszorg. Deze zijn 
bepaald door de Patiëntenfederatie Nederland in samenspraak met de klankbordgroep en n.a.v. informatie van 
bewoners/naasten. 
 

Vraag  Toelichting  
Hoeveel kilometer mag het verpleeghuis van het 
dorp of de stad van uw voorkeur vandaan zijn? 

- Maximaal 3 km 
- Maximaal 5 km 
- Maximaal 10 km 
- Maximaal 15 km 
- Maximaal 25 km 
- Maximaal 50 km 
- Maakt niet uit 

Voor de keuzehulp verpleeghuiszorg zijn de afstanden 
tot het dorp/de stad van voorkeur verkort. Indien men 
een onderdeel selecteert, dan voldoet een 
zorgaanbieder hieraan.  

Hoe wilt u wonen? 
- Eenpersoonsappartement 
- Eenpersoonskamer 
- Eenpersoonskamer met eigen badkamer 
- Appartement voor echtpaar/partner 
- Kleinschalig voor 6-8 personen 

Indien men een onderdeel selecteert, dan voldoet een 
zorgaanbieder hieraan. (actiz_vv_woonvoorziening)  

 

 

 


