
Interviewteam 

Voordeel:
Een interview biedt de 
mogelijkheid tot doorvragen. 
Het levert inhoudelijk sterke 
waarderingen op, persoonlijke 
verhalen waar u veel inzichten uit 
kunt ophalen over de kwaliteit van 
uw zorgverlening. Bovendien ervaren 
cliënten en naasten deze manier van 
waarderen veelal als prettig.

Voordeel:
Waarderingen die met
een interviewteam worden 
opgehaald, krijgen op 
ZorgkaartNederland een groen 
vinkje mee, wat aangeeft dat het 
‘geverifieerde waarderingen’ zijn.

Dit betekent dat de afzender 
van de waardering aantoonbaar 
zorg heeft afgenomen bij de 
betreffende zorgaanbieder.

Geverifieerde waarderingen 
dragen bij aan de 
betrouwbaarheid van uw scores 
op ZorgkaartNederland én aan 
de betrouwbaarheid van het 
platform in zijn geheel.

Interviews leveren vaak mooie persoonlijke verhalen op.
Deze verhalen kunt u op vele manieren inzetten, bijvoorbeeld
als testimonials op uw website of social media kanalen.

Heeft u na het lezen van deze flyer nog vragen?
Mail ons dan op:
interviewteams@patientenfederatie.nl

Op ZorgkaartNederland vertellen cliënten, patiënten én mantelzorgers hoe ze de 
zorg ervaren hebben, met de intentie om andere mensen te helpen kiezen.
De informatie uit deze ervaringen kunt u als zorginstelling weer gebruiken om de 
kwaliteit van uw zorgverlening te verbeteren.

Voor zorginstellingen met patiënten en cliënten die minder digitaal of motorisch 
vaardig zijn, kan het een hele uitdaging zijn om waarderingen op te halen voor
ZorgkaartNederland. Een interviewteam dat op locatie komt om patiënten, 
cliënten of mantelzorgers te interviewen, kan dan een uitkomst zijn. Het geeft de 
patiënten de mogelijkheid om in vertrouwen hun verhaal te doen en het geeft u 
als zorgverlener inzicht in wat er daadwerkelijk leeft.

Hoe pakt u dat aan, het inschakelen van een interviewteam?

Kies uw meetbureau
ZorgkaartNederland levert de interviewteams niet zelf. Om de kwaliteit van de verzamelde 
waarderingen te kunnen waarborgen, hebben we zorgvuldig een aantal meetbureaus 
geselecteerd die waarderingen voor ZorgkaartNederland kunnen verzamelen. Een actueel 
overzicht vindt u in ons helpcentrum. Zij kunnen u ook een indicatie geven van de kosten.

Stappenplan inschakelen interviewteam

U maakt afspraken over dag en tijd
Het meetbureau maakt met u afspraken over een datum en een tijdstip waarop zij 
bij u op locatie komen. U levert zelf een lijst met cliënten of naasten aan die op dat 
moment beschikbaar zijn om geïnterviewd te worden.

Informeer uw cliënten en/of hun naasten
Zorg dat u uw cliënten of hun naasten tijdig informeert over de komst van het 
interviewteam en de mogelijkheid dat zij die dag geïnterviewd kunnen worden.

Het interviewteam komt langs
Het door u gekozen meetbureau stuurt één of meerdere getrainde interviewers langs 
die gedurende één dagdeel op locatie komen interviewen.

Upload de resultaten van de interviews naar ZorgkaartNederland
Deze stap wordt meestal door het meetbureau verzorgd. Het meetbureau kan 
desgewenst ook een uitgebreide rapportage maken van de resultaten.
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Tip

ZorgkaartNederland.nl
Samen de zorg beter maken

Schakel ook een
interviewteam in!

https://www.zorgkaartnederland.nl/pakket-voor-zorgaanbieders
mailto:interviewteams%40patientenfederatie.nl?subject=
https://www.zorgkaartnederland.nl/helpcentrum/het-wat-en-hoe-van-geverifieerd-meten/stappenplan-geverifieerd-meten
https://www.zorgkaartnederland.nl
https://www.zorgkaartnederland.nl

