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Onderdeel Benchmark Klinieken 

Informatievoorziening 
voorafgaand aan de 
behandeling 

8,2 

Bejegening door de 
behandelaar 

8,4 

Behandeling 8,3 

Nazorg 8,1 

Totaalindruk van de kliniek 8,5 

Net Promotor Score 50  (56 – 6) 

 

De Benchmark Klinieken van juni 2016 is gebaseerd op 11.538 patiënten 
van 41 klinieken met een ZKN Keurmerk die recentelijk hebben 
deelgenomen aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door 
Bosgra Onderzoek. Naast de generieke Benchmark Klinieken biedt Bosgra 
Onderzoek de deelnemende klinieken ook een Benchmark per specialisme 
(Oogheelkunde, Plastische Chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, 
Dermatologie/Spataderen).  
 
De meest recente Benchmark Klinieken is altijd hier te vinden: 
http://www.zknklanttevredenheidsonderzoek.nl/benchmark 

Landelijke Benchmark Klinieken 
Het doel van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek is het op een uniforme 
en wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van 
patiënttevredenheidsonderzoek bij klinieken. Deze uniforme methodologie 



 
maakt het mogelijk om een landelijke benchmark te maken. Met deze 
Benchmark Klinieken kunnen klinieken zich onderling vergelijken zodat 
direct duidelijk is waar klinieken zich relatief het meest kunnen verbeteren. 
De Benchmark Klinieken geeft verder een beeld van de relatieve waarde 
van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor klinieken zelf en 
voor auditors, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en instanties zoals 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Benchmark Klinieken is een 
initiatief van Zelfstandige Klinieken Nederland en het onafhankelijk  
onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek. Meer informatie 
www.zknklanttevredenheidsonderzoek.nl  

BOSGRA ONDERZOEK 
Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau en is al ruim 
zeven jaar gespecialiseerd in zorgonderzoek voor klinieken. Door het 
inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan 
kwaliteitsverbetering en het behalen van de strategische doelen van 
zorginstellingen. We doen dit voor zorginstellingen zoals klinieken, ggz-
instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, 
ZorgkaartNederland.nl, Stichting Miletus, de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en zorgverzekeraars. Bosgra Onderzoek is lid van de 
Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en conformeert zich aan de Europese 
normen voor marktonderzoek ESOMAR en informatiebeveiliging volgens 
NEN 7510. 

ZKN 
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de brancheorganisatie voor 
zelfstandige klinieken in Nederland. Zowel klinieken die verzekerde zorg 
aanbieden (ZBC’s) als klinieken die niet-verzekerde zorg verrichten zijn 
aangesloten bij ZKN. ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten 
klinieken. Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft als doelstelling om 
de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige 
klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in 
Nederland. Om u als patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van 
medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een 
onafhankelijk certificeringinstituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met 
het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op 
een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk 



 
voldoen aan de strengste eisen. De organisatie Zelfstandige Klinieken 
Nederland (ZKN) is het overkoepelend orgaan voor alle particuliere 
initiatieven van medisch specialisten. ZKN vertegenwoordigt op dit moment 
al 180 zelfstandige privéklinieken met samen 250 vestigingen. Klinieken die 
onder andere de volgende specialismen aanbieden: oogheelkunde, 
kaakchirurgie, dermatologie, plastische chirurgie/cosmetische 
behandelingen, flebologie, KNO, gynaecologie, pijnbestrijding, neurologie, 
orthopedie, multiple sclerose en cardiologie. 

 

 


