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Waardeert u ons?
 

Medewerkers van Valkenhof doen hun uiterste best om u de zorg te

verlenen die u nodig heeft. Goede zorg op een gastvrije, gemoedelijke

en typisch Brabantse wijze. Zorg met 'n zachte g noemen we dat. Wij

hopen dat u onze zorg zo ervaart, of heeft ervaren.

 

 

Deel uw mening
op Zorgkaart Nederland
 

Ontvangt u zorg of heeft u zorg ontvangen van Valkenhof en bent u daar

tevreden over? Dan kunt u uw mening online delen met anderen, op de

website www.zorgkaartnederland.nl. Dat is hét kwaliteitsplatform voor de zorg

in Nederland; geheel onafhankelijk en transparant. Wij nodigen u van harte uit

om dit te doen. Daarom leggen we u in deze folder uit hoe het werkt. Op

pagina 6 van deze brochure vindt u de instructies.

 

Ook voor zorginkopers en verzekeraars

Niet alleen consumenten, ook de Nederlandse zorginkopers en verzekeraars

kijken naar de scores van zorginstellingen op Zorgkaart Nederland bij hun

inkoopbeleid. Zij hanteren daarbij een 8.0 als gemiddelde. Vindt u de zorg van

Valkenhof beter dan gemiddeld? Beoordeel ons dan met een hoog cijfer!

Want uw mening telt.

 

Niet tevreden? Wij horen het graag!

Bent u niet tevreden over onze zorg of heeft u een tip? Laat het ons dan ook

direct weten. U kunt hiervoor contact opnemen met het CliëntServiceBureau

van Valkenhof, via 040-8003180 of clientservicebureau@valkenhof.org
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"Wij vinden de zorg van

Valkenhof geweldig en delen

dat graag op Zorgkaart

Nederland."





Hoe waardeer ik Valkenhof op
Zorgkaart Nederland?
 

Ga naar www.zorgkaartnederland.nl 

Wanneer u op de homepage in het zoekveld de zoekterm 'Valkenhof' ingeeft,

vindt u alle locaties van Valkenhof. Vervolgens kiest u de locatie of dienst die u

wilt waarderen. U kunt ook direct een locatienaam invoeren, bijvoorbeeld

'Taxandria'.

 

 

Hoe werkt het waarderen?
 

Klik op de knop ‘Waarderen’ rechts naast de adresgegevens van de door u

gekozen locatie. Hierna vult u het waarderingsformulier in. Nadat u uw

waardering hebt ingezonden, krijgt u een email waarmee u uw waardering kunt

activeren. Vervolgens wordt uw waardering getoetst aan de gedragscode en

geplaatst door de onafhankelijke redactie. 

 

 

Aan welke eisen moet mijn
reactie voldoen?
 

Het is de bedoeling dat u waardeert op basis van uw eigen ervaringen. Ook is

het belangrijk dat u onderbouwt hoe u tot uw waardering bent gekomen. U

moet zich bij het waarderen houden aan de gedragscode van Zorgkaart

Nederland. Deze kunt u vinden op www.zorgkaartnederland.nl onder

'Veelgestelde vragen'.

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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Meer weten?
 

Wilt u meer weten over Zorgkaart Nederland of de zorg van

Valkenhof? Dan kunt u terecht bij ons CliëntServiceBureau via

040-8003180 of clientservicebureau@valkenhof.org
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