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Lekker anoniem gal spuien is populair. 
Minister Schippers noemde 2016 – 
of eigenlijk de eerste drie maanden 

daarvan - het Jaar van Transparantie, met 
Zorgkaart Nederland als betrouwbare 
bron van transparante informatie.

Uit cijfers blijkt dat van alle bezoekers 
op de website slechts 0,01% een 
beoordeling plaatst. Onzeker is of de 
beoordelaar werkelijk door de betreffende 
zorgverlener is behandeld. Zeker is dat 
het overwegend zuurpruimen betreft. 
Volgens het NTvG (Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde) is een minimum van 
negen beoordelingen een betrouwbare 
score. Dit – toch zeer lage aantal – wordt 
door slechts 7,6% van alle zorgverleners 
gehaald. De informatie die 99,9% van de 
bezoekers zoekt is dus onbetrouwbaar, 
maar wordt zorgwekkend waardevol 
geacht. 

Stel, je krijgt een negatieve anonieme 
beoordeling. Reageer je, met de 
kans op een openbare discussie, of 
negeer je de beoordeling met het risico 
dat lezers hieraan onterecht (veel) 
waarde hechten? Vergeet niet dat de 
patiëntvertrouwelijkheid in veel gevallen 
een reactie onmogelijk maakt. Aan de 
andere kant zal een oordeel de perceptie 
van de lezer altijd beïnvloeden.  

Een meer betrouwbare methode is 
de (verplichte) patiëntenquête. Een 
onwerkelijk hoge score van familie en 
vrienden wordt hiermee grotendeels 
ondervangen. Toch is het de vraag of de 
enquête representatief is voor de gehele 
patiëntenpopulatie van de praktijk. 
Bovendien zouden factoren waar de 
tandarts als persoon vaak geen invloed 
op heeft - zoals de accomodatie - een 
ondergeschikte rol moeten spelen. Want 

wat is het uiteindelijke doel? Is de score 
een waardering op basis van het gevoel 
van de patiënt, de vriendelijkheid van de 
tandarts(assistent) of de kwaliteit van de 
tandheelkunde? Pure transparantie is zo 
makkelijk nog niet.

Als tandarts zijn er gelukkig meer middelen 
die we in kunnen zetten. De kracht van 
sociale media als Facebook en Instagram 
mag niet worden onderschat. Ook doet 
een tandartspraktijk zonder website 
tegenwoordig al niet meer mee. Blijvend 
investeren is hierin essentieel. Het levert 
veel inspiratie en positieve feedback op. 
En wees eerlijk, een positieve beoordeling 
geeft een verdomd goed gevoel.
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