
 
 

 

ZorgkaartNederland Top 2021: best 
gewaardeerde zorg te vinden in tien provincies 

Op de eerste dinsdag van december maakt ZorgkaartNederland traditiegetrouw de best 
gewaardeerde zorginstellingen per zorgsector bekend. Deze populaire zorginstellingen zijn 
te vinden in maar liefst tien van de twaalf Nederlandse provincies. 

 
Aan de hand van de waarderingen tussen 1 januari en 1 november 2021 heeft zorgwebsite 
ZorgkaartNederland ook dit jaar weer uitgerekend welke zorginstellingen er op 
ZorgkaartNederland het best gewaardeerd werden door hun patiënten en cliënten. De 
provincies waar veel mensen wonen, doen het altijd goed. Maar opvallend was de 
populariteit van sommige zorginstellingen in de provincies Flevoland, Limburg, Utrecht en 
Overijssel. 
 

Vijf sectoren in plaats van vier 

 
De ZorgkaartNederland Top bestaat ieder jaar uit een top 10 van best gewaardeerde 
instelling per zorgsector. Dit jaar heeft ZorgkaartNederland de vijfde zorgsector 
fysiotherapiepraktijken toegevoegd aan het rijtje van verpleeghuizen, wijkverpleging, 
ziekenhuizen en klinieken.  
 
Die instellingen staan onderaan dit bericht, in willekeurige volgorde (er is geen nummer 1 en 
nummer 10) en zijn door heel Nederland te vinden. Er zijn immers vijf top 10-lijstjes en in alle 
vijf de lijstjes staan zes of zeven verschillende provincies vertegenwoordigd.  
 
Het betreft ook niet steeds dezelfde zes of zeven provincies. Over alle lijstjes heen bekeken, 
staat in tien van de twaalf Nederlandse provincies een zorginstelling die in minimaal één van 
de vijf lijstjes van de Top 2021 voorkomen. Alleen in Zeeland en Drenthe zijn geen 
hoofdvestigingen van best gewaardeerde zorgorganisaties te vinden. 
 

Limburg, Utrecht en Overijssel opvallend goed 

In de provincies met de meeste inwoners staan de meeste zorginstellingen met hoge 
waarderingen. In Noord-Holland staan bijvoorbeeld 10 van de in totaal 50 best 
gewaardeerde zorginstellingen, zoals het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. En in Zuid-
Holland 8 van de 50. Bovendien zijn voor alle vijf de sectoren in Noord-Holland 
zorginstellingen te vinden die in de Top 2021 voorkomen. 
 
Maar een hoog inwoneraantal is geen voorwaarde. In Limburg (1,1 miljoen inwoners), 
Utrecht (1,4 mln.) en Overijssel (1,2 mln.) hebben immers meer zorginstellingen met goede 
cijfers hun hoofdkantoor, dan in Noord-Brabant en Gelderland, waar per provincie meer 
mensen wonen (resp. 2,9 mln. en 2,1 mln.). 
 

Flevoland  

De provincie Flevoland heeft na Zeeland het laagste inwonersaantal (423.021), maar telt 
desondanks twee zorginstellingen die bij de 50 best gewaardeerde horen: het 
Flevoziekenhuis in Almere en HartKliniek in Lelystad. Flevoland laat naast Zeeland ook de 
provincies Groningen en Friesland achter zich, die met ‘Fysiosportief fysiotherapie’ 



 
 

(Groningen) en ziekenhuis ‘Tjongerschans’ (Friesland) beide één Zorgkaart Top-instelling 
herbergen.  

 

De vijf top 10-lijsten 

Hieronder vindt u de vijf complete lijsten met de 10 best gewaardeerde zorginstellingen van 
2021. 
 

Top 2021 Wijkverpleging 

• Aafje   -   Rotterdam  
• Allerzorg   -   Woerden 
• Breederzorg Thuiszorg   -   Uden 
• Home Instead Thuisservice   -   Heemstede (NH) 
• Pieter van Foreest, Thuiszorg   -   Delft 
• QualityZorg   -   Nieuw-Vennep 
• Thuiszorg Groot Limburg   -   Maastricht 
• Thuiszorg Rijnstad   -   Arnhem 
• ZorgAccent   -   Almelo 
• Zorgfront DH   -   Rotterdam 

Top 2021 Fysiotherapiepraktijken 

• Fysio Broekhuizen   -   Harmelen 

• Fysio Centrum Amsterdam   -   Amsterdam 

• FysioQ   -   Sittard 

• Fysiospecialisten Duiven   -   Duiven 

• Fysiosportief fysiotherapie   -   Groningen 

• Fysiovision   -   Geleen 

• Fysius Rugexperts   -   Nijverdal 

• JVDI de Fysioclub   -   Deurne 

• Maatschap Fysio-Manuele Therapie Leidekker   -   Almelo 

• Praktijk voor Fysiotherapie Daalmeer   -   Alkmaar 

Top 2021 Verpleeghuizen 

• Amaliazorg   -   Oirschot 
• Cicero Zorggroep   -   Brunssum 
• Dagelijks Leven   -   Apeldoorn 
• Domus Magnus   -   Hilversum 
• Frankelandgroep   -   Schiedam 
• Het Gastenhuis   -   Amsterdam 
• Neboplus   -   Barneveld 
• TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)   -   Borne (OV) 
• Verzorgingshuis De Koperhorst   -   Amersfoort 
• Wonen bij September, woonhuizen voor ouderen met dementie   -   Woerden 

Top 2021 Ziekenhuizen 

• Flevoziekenhuis   -   Almere 
• Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis   -   Dirksland 
• Ikazia ziekenhuis   -   Rotterdam 



 
 

• LangeLand Ziekenhuis   -   Zoetermeer 
• Rode Kruis Ziekenhuis   -   Beverwijk 
• Sint Maartenskliniek   -   Nijmegen 
• SJG Weert   -   Weert 
• Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis   -   's-Hertogenbosch 
• Stichting Laurentius Ziekenhuis   -   Roermond 
• Tjongerschans   -   Heerenveen 

Top 2021 Klinieken 

• Alexander Monro Ziekenhuis – Borstkankerziekenhuis   -   Bilthoven 
• Boerhaave Medisch Centrum   -   Amsterdam 
• CortoClinics   -   Schijndel 
• HartKliniek   -   Lelystad 
• OCON Orthopedische kliniek   -   Hengelo 
• Orthoparc kliniek voor innovatieve orthopedie   -   Bosch en Duin 
• Park Medisch Centrum en Parkkliniek   -   Rotterdam 
• PoliDirect   -   Heemstede (NH) 
• Vrouwenkliniek Zuidoost, polikliniek voor gynaecologie   -   Amsterdam 
• Zipper Clinics   -   Enschede 

Wij feliciteren deze organisaties van harte met hun plek in de Top 2021. 

Berekening 

Elk verpleeghuis en elke organisatie in de wijkverpleging die tussen 1 januari en 1 november 
2021 dertig of meer waarderingen kreeg, deed automatisch mee, evenals elk ziekenhuis en 
elke kliniek met honderd of meer waarderingen.  
 
Om aan dit aantal te komen, zijn de waarderingen van de verschillende locaties bij een 
organisatie bij elkaar opgeteld en voor de ziekenhuizen en klinieken ook de waarderingen 
van de zorgverleners werkzaam bij de locaties. 
 

Over ZorgkaartNederland 
 
ZorgkaartNederland is de grootste keuzewebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. 
Duizenden mensen delen hier wekelijks hun ervaringen met de zorg. Met patiëntervaringen 
op ZorgkaartNederland maken we samen de zorg beter. 

 


