
 
 
 
 
 
 

ZorgkaartNederland Top 2022: Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland vallen op 
 

Op de eerste dinsdag van december maakt ZorgkaartNederland traditiegetrouw de best  
gewaardeerde zorginstellingen per zorgsector bekend. Deze populaire zorginstellingen zijn dit jaar verspreid 
over het hele land. 

 
Aan de hand van de waarderingen tussen 1 januari en 1 november 2022 heeft zorgwebsite  
ZorgkaartNederland ook dit jaar weer uitgerekend welke zorginstellingen er op  
ZorgkaartNederland het best gewaardeerd werden door hun patiënten en cliënten. Opvallend is dit jaar de 
grote vertegenwoordiging van de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 
 
Vijf sectoren dingen mee 
 
De ZorgkaartNederland Top bestaat ieder jaar uit een top 10 van best gewaardeerde  
instelling per zorgsector. Er dingen vijf sectoren mee: verpleeghuizen, wijkverpleging,  
ziekenhuizen, klinieken en fysiotherapiepraktijken. 
 
Die instellingen staan onderaan dit bericht, in willekeurige volgorde (er is geen nummer 1 en  
nummer 10) en zijn door heel Nederland te vinden. Er zijn immers vijf top 10-lijstjes en in alle  
vijf de lijstjes zijn vijf of zes verschillende provincies vertegenwoordigd.  
 
Bijzonder is dat over alle lijstjes heen bekeken, in bijna alle provincies een zorginstelling staat die in 
minimaal één van de vijf lijstjes van de Top 2022 voorkomt.  
 
 
Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland opvallend goed  

In tegenstelling tot vorig jaar zijn het niet alleen de provincies met de meeste inwoners waar de meeste 
zorginstellingen met hoge waarderingen staan. In Noord-Brabant staan bijvoorbeeld 10 van de in totaal 50 
best gewaardeerde zorginstellingen, zoals het Maasziekenhuis Pantein uit Beugen, bij Boxmeer. Zij worden 
op de voet gevolg door Zuid-Holland met 9 van de 50 en Gelderland met 7 van de 50.  

Het zijn opvallende cijfers. Vorig jaar scoorde Noord-Holland nog 10 van de 50 best gewaardeerde 
zorginstellingen.  
 
 
Drenthe, Flevoland, en Friesland  
 
Er zijn dit jaar drie provincies die het met één topinstelling moeten doen. Het betreft het Wilhelmina 
Ziekenhuis in Assen, Hartkliniek in Almere, en thuiszorgorganisatie Antonius in Sneek.  
 

De vijf top 10-lijsten  
Hieronder vindt u de vijf complete lijsten met de 10 best gewaardeerde zorginstellingen van  
2022.  

Top 2022 Wijkverpleging  

- Antonius, Sneek 



 
 
 
 
 
- STMG, Arnhem 
- De Broeder Zorgspecialisten, Woensdrecht 
- Meetingcare Thuiszorg, Tilburg 
- Vivent Thuiszorg, Rosmalen 
- TSN Thuiszorg, Zwolle 
- Allerzorg, Woerden 
- Zorgfront DH, Rotterdam 
- Zorgwaard, Puttershoek 
- Pieter van Foreest, Thuiszorg Delft 

Top 2022 Fysiotherapiepraktijken  

- Fysio Xtra ,Waardenburg 
- Fysiosportief fysiotherapie, Groningen 
- MFT de Woldstreek, Slochteren 
- Ster Fysio Coumans, Maastricht 
- Fysiotherapie Lammers, Deurne 
- Maatschap Fysio-Manuele Therapie Leidekker, Almelo 
- Fysius Rugexperts, Nijverdal 
- Fysio Broekhuizen, Harmelen 
- Fysiotherapie Dubbeldam, Dordrecht 
- Fysiofit Den Haag, Den Haag 

Top 2022 Verpleeghuizen  

-ZZG zorggroep, Groesbeek 
- Neboplus, Barneveld 
- Cicero Zorggroep, Brunssum 
- Wonen bij September, woonhuizen voor ouderen met dementie, Woerden 
- Amaliazorg, Oirschot 
- Vivent, Rosmalen 
- Domus Magnus, Hilversum 
- Accolade Zorg, Bosch en Duin 
- Frankelandgroep, Schiedam 
- Pieter van Foreest, Verpleeg- en verzorgingshuis, Delft 

Top 2022 Ziekenhuizen  

- Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), Assen 
- Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk 
- Rijnstate, Arnhem 
- Sint Maartenskliniek, Nijmegen 
- Stichting Laurentius Ziekenhuis, Roermond 
- SJG Weert, Weert 
- Bernhoven, Uden 
- Anna Ziekenhuis, Geldrop 
- Maasziekenhuis Pantein, Beugen 
- Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland 
 
Top 2022 Klinieken  

- HartKliniek, Almere 
- MKA Kennemer & Meer, Haarlem 
- PoliDirect, Heemstede 



 
 
 
 
 
- Boerhaave Medisch Centrum, Amsterdam 
- KliniekTwente, Oldenzaal 
- Zipper Clinics, Enschede 
- OCON Orthopedische kliniek, Hengelo 
- Alexander Monro Ziekenhuis – Borstkankerziekenhuis, Bilthoven 
- Stichting Proctos Klinieken, Bilthoven 
- Park Medisch Centrum en Parkkliniek, Rotterdam 

Wij feliciteren deze organisaties van harte met hun plek in de Top 2022.  

Berekening  

Elk verpleeghuis en elke organisatie in de wijkverpleging die tussen 1 januari en 1 november  
2022 dertig of meer waarderingen kreeg, deed automatisch mee. Voor klinieken en fysiotherapiepraktijken 
lag de ondergrens op 100 waarderingen, voor ziekenhuizen op 200.  
 
Om aan dit aantal te komen, zijn de waarderingen van de verschillende locaties bij een  
organisatie bij elkaar opgeteld en voor de ziekenhuizen en klinieken ook de waarderingen  
van de zorgverleners werkzaam bij de locaties.  

Over ZorgkaartNederland  
 
ZorgkaartNederland is de grootste keuzewebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg.  
Duizenden mensen delen hier wekelijks hun ervaringen met de zorg. Met patiëntervaringen  
op ZorgkaartNederland maken we samen de zorg beter.  


