
Aanbieders van verpleeghuiszorg zijn vanaf 2021 verplicht
jaarlijks cliëntervaringen te meten met de Totaalscore. De
resultaten hiervan moeten landelijk worden aangeleverd. De
Totaalscore kan op verschillende wijzen gemeten worden. In
deze flyer vindt u informatie over het meten van de
Totaalscore via ZorgkaartNederland.
Meer informatie over andere manieren van meten en het
aanleveren van de Totaalscore aan het ODB vindt u in het
handboek indicatoren verpleeghuiszorg.

De totaalscore is gebaseerd op zes vragen. Deze zes vragen komen
overeen met de zes vragen van  het waarderingsformulier van
ZorgkaartNederland. Dit maakt het mogelijk om ZorgkaartNederland te
gebruiken voor het meten van de totaalscore verpleeghuiszorg. 

Over ZorgkaartNederland
Met ruim 1 miljoen gedeelde patiëntervaringen is ZorgkaartNederland de grootste onafhankelijke ervaringssite
voor de Nederlandse gezondheidszorg. Ruim 13% van het totaal aantal waarderingen is voor instellingen uit de
verpleeghuiszorg, waarmee deze sector de op één na grootste is op ZorgkaartNederland. Feedback van cliënten
is een waardevolle bron van kwaliteitsinformatie; u kunt inzicht krijgen in wat er volgens uw cliënten goed gaat,
waar verbeterpunten zitten en wat cliënten waarderen bij andere organisaties. (Toekomstige) cliënten kunnen de
ervaringen van anderen gebruiken bij het ‘kiezen’ van een passend verpleeghuis. ZorgkaartNederland is een
product van Patiëntenfederatie Nederland. 

Daarnaast is het openbare informatie (anoniem) wat maakt dat
toekomstige cliënten en naasten het kunnen gebruiken voor het
vinden van een passend verpleeghuis. Zoals Argos Zorggroep zegt:
“We willen extra transparantie bieden door onze zorgkwaliteit ook
op een externe, onafhankelijke manier te meten. Omdat de reviews
buiten ons om worden gegeven, is ZorgkaartNederland hiervoor het
ideale platform. We bieden zo extra transparantie aan toekomstige
bewoners.” 

Wat heeft u aan meten van de totaalscore met ZorgkaartNederland?
Meten van de totaalscore met ZorgkaartNederland is eenvoudig, real time en onafhankelijk. Behalve de
kwantitatieve gegevens die de antwoorden op de zes vragen opleveren, geven mensen in de verplichte
toelichting meer achtergrondinformatie bij hun antwoorden. Dit geeft veel informatie over wat er goed gaat en
wat er beter kan. Of zoals Lelie Zorggroep het formuleert: “Feedback vragen betekent dat je je kwetsbaar opstelt.
En dat is goed”.

Hoe meet u de totaalscore met ZorgkaartNederland?
Meten met ZorgkaartNederland is eenvoudig. U kunt cliënten en
naasten stimuleren zelf een ervaring te plaatsen. Bijvoorbeeld via
een widget op uw website, een folder met een link naar
ZorgkaartNederland of een mail (met verrijkte link) aan uw cliënten
of hun naasten. U kunt ook een bel- en/of interviewteam
inschakelen dat uw cliënten na of tijdens hun verblijf enkele vragen
stelt over hun ervaringen. TSN Thuiszorg ging u bijvoorbeeld al voor.  

Voor meer informatie over het meten van uw cliëntervaringen
met ZorgkaartNederland, zie zorgkaartnederland.nl/helpcentrum
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https://youtu.be/qV5fZYRCLEk
https://www.zorgkaartnederland.nl/helpcentrum/het-wat-en-hoe-van-geverifieerd-meten?utm_source=flyer&utm_medium=flyer&utm_campaign=TotaalscoreVenV&utm_id=TotaalscoreVV

