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Inleiding
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen
hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Inmiddels staan er meer dan 800.000 waarderingen op
ZorgkaartNederland en heeft www.zorgkaartnederland.nl zo’n 1.3 miljoen bezoeken per maand.
Indienen van een waardering op ZorgkaartNederland kan iedere patiënt, cliënt of naaste zelf doen. Er
zijn echter een aantal groepen waarvoor het niet zo eenvoudig is om dit zelf te doen, met name in de
ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. De wensen vanuit de sector zijn duidelijk: de ervaring van de
cliënt moet gehoord worden en gebruikt worden voor keuze en voor verbetering. Met het project
ZorgkaartNederland in de Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg geven we deze kwetsbare groep
een stem op ZorgkaartNederland.

Verbeteren bruikbaarheid van het waarderingsformulier
Beoogde resultaten
Een gespecialiseerd bureau heeft in nauwe samenwerking met de begeleidingscommissie en
experts een gericht onderzoek onder een representatieve onderzoeksgroep uitgevoerd naar
de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het huidige waarderingsformulier.
Op basis van de bevindingen van het onderzoek worden de visuele en interactieve
verbeteringen met bijhorende ondersteunende elementen in het waarderingsformulier van
ZorgkaartNederland geïmplementeerd.
Aanvullende (interactieve) promotiematerialen ten behoeve van inzet van ZorgkaartNederland
door verschillende partners en zorgaanbieders zijn ontwikkeld.
Uitgevoerde activiteiten
Het doel van deze activiteit is om het waarderingsformulier toegankelijk te maken voor mensen met
een beperking. De waarderingsformulieren voor alle organisatietypes zijn aangepast, dus niet alleen
voor de gehandicaptenzorg. Dit maakt heel ZorgkaartNederland toegankelijker voor mensen met een
beperking. Hierdoor kunnen cliënten ook makkelijker een waardering achterlaten voor andere zorg die
zij krijgen, zoals een huisartsenbezoek.
Opzet nieuw waarderingsformulier
In 2019 zijn we gestart met het aanpassen van het waarderingsformulier. Hiervoor is nauw
samengewerkt met de begeleidingscommissie (bestaande uit partijen uit de sector GHZ: Ieder(in),
KansPlus, LFB en LSR) en de experts prof. dr. Xavier Moonen en Sandra Overbeek. Het nieuwe
waarderingsformulier is uitgebreid getest bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Het
onderzoek is uitgevoerd door Koraal. Begin 2020 is het nieuwe waarderingsformulier live gezet.
Pictogrammen
Elke vraag heeft een pictogram gekregen die de vraagcategorie het beste weergeeft. Hiervoor is een
samenwerking met Spelpartners VOF aangegaan. De pictogrammen zijn getest door Koraal onder
mensen met een licht verstandelijke beperking.
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Readspeaker
In juli 2020 is de voorleesfunctie Readspeaker bij het formulier geïmplementeerd. Met deze
voorleesfunctie kunnen mensen de vragen en antwoordmogelijkheden laten voorlezen.
Animatie
In juli 2020 is een animatie online aan het waarderingsformulier toegevoegd. In deze animatie wordt
uitgelegd wat mensen moeten doen om een waardering in te dienen en welk redactieproces de
waardering doorloopt. Koraal, Sandra Overbeek en de begeleidingscommissie hebben meegewerkt
aan de animatie, zodat de teksten en beelden begrijpelijk zijn voor mensen met een beperking.
A/B-testen
Er zijn meerdere A/B-testen uitgevoerd:
Na livegang van het nieuwe waarderingsformulier is een A/B-test ingericht om variaties van
het nieuwe formulier te testen (met/zonder introductie en uitlegvideo). Er was weinig
conversieverschil tussen deze varianten, waardoor gekozen is om wel de introductie standaard
te tonen.
Aan het eind van 2020 is een A/B-test uitgevoerd om de volgende variatie op het nieuwe
formulier te testen: met uitgebreide introductie versus ingeklapte introductie met ‘lees meer’
link. Begin 2021 is deze A/B-test afgesloten. De uitslag ontliep elkaar niet veel, maar kwam
lichtelijk in het voordeel van de uitgebreide introductie uit. Dit betekent dat de introductie
standaard in z’n geheel wordt getoond.
Nieuw formulier
Eind 2019 was het ontwerp van het nieuwe formulier klaar. Zie bijlage voor het design. Begin 2020 is
het waarderingsformulier live gezet (voorbeeld:
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/wonen-voor-mensen-met-een-beperking-siloahwoonlocatie-tharah-barneveld-7645/waardeer). De waarderingsformulieren voor alle sectoren op
ZorgkaartNederland hebben de vernieuwde vormgeving gekregen, waardoor cliënten ook voor andere
zorg een waardering achter kunnen laten.
Deze onderdelen in de vormgeving van het nieuwe formulier maken dat het bruikbaar is voor een
brede doelgroep:
Pictogrammen bij elke vraagcategorie (Visitaal pictogrammen van Spelpartners VOF)
Smileys bij de cijferbalk
Uitleg bovenaan het waarderingsformulier met een uitlegvideo
Readspeaker
Meer witruimte
De gehele balk met tekst en verwijzingen aan de rechterkant is weg.
Aangepaste teksten in het waarderingsformulier, de bevestigingspagina en de
bevestigingsmail
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Bijlage 1: Design waarderingsformulier
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