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Reviews en ratings zeggen iets over 
kwaliteit maar niet alles

• Er is een relatie tussen informatie op 

patiëntwaarderingswebsites en kwaliteit van zorg zoals 

heropnames, mortaliteit, patiëntervaring, verscherpt toezicht 

(VALIDITEIT)

• Niet altijd even sterk, soms ook niet

• Er zijn enkele nadelen waarvan het beperkt aantal waarderingen 

(BETROUWBAARHEID) een belangrijke is. 



Wat is de kwaliteit van 
patiëntervaringwebsites?
• Onderzoek: 143 websites in Engels- en Duitssprekende landen

• 47 kwaliteitscriteria

• Transparant, onpartijdig en duidelijke herkomst (15)

• Respecteert vrijheid van meningsuiting en privacy van 

zorgverlener en patiënt (10)

• Accuraatheid en gepaste informatie (12)

• Gebruiksgemak (10)



Internationaal mankeert er van alles

• Gemiddelde 18,7 (8-29)

• 85% commercieel, 60% verkoopt advertenties of doet aan 

profielstrategie

• Drie kwart scheidt advertenties niet van inhoud

• Nauwelijks HON Code certificering

• Nauwelijks minimum aantal reviews voor plaatsing online



Ook vaak onvoldoende informatie
• Criteria voor informatief karakter (25 punten)

• Adres, tel, geslacht, leeftijd, etc
• Werkervaring, opleiding, talen, bijscholing, prijzen, 

publicaties
• Volume van operaties, tuchtmaatregelen

• Gemiddelde 10 punten
• Beperkingen zorgverzekering 40%
• Geslacht 33%, leeftijd 8%
• Toegankelijkheid gehandicapten 15%
• Volume 3%, tuchtmaatregelen 1%



Gebruiken patiënten 
waarderingswebsites?

• Gebruikt website: 19% UK 16-23% VS 25-44% Dui 47% Oos

• Geeft feedback: 0% UK VS 3-6% 11% Dui 6% Oos

• Chronisch zieken, hoger opgeleid, middelbare leeftijd, vrouw 

• Nederland?



Zorgverleners gebruiken 
patiëntwaarderingswebsites
• Vragenlijstonderzoek onder huisartsen en medisch-specialisten

• 40% kijkt minimaal een keer per week

• 87% van de artsen leest eigen reviews

• 28% becommentarieert reviews 

• 49% leest reviews over anderen

• 55% gebruikt om kwaliteit te verbeteren (VS 83%)

• Medische specialisten meer dan huisartsen



Allerlei activiteiten om de kwaliteit te 
verbeteren
• 33% gebruikt Jameda voor marketing

• 29% om communicatie met de patiënt te verbeteren

• 24% om het afspraken schema aan te passen

• 21% om de workflow te verbeteren

• 11% om meubilair in wachtkamer aan te passen

• 10% om staf te trainen

• 3% om staf te ontslaan



En waar gebruikt u Zorgkaart 
Nederland voor?


