
Hoe tevreden bent u  
over onze zorg  
in uw Careyn locatie?

“Ik waardeer  

de zorg van Careyn 

met een ...”

Geef uw waardering op



Snel naar de juiste locatie van Careyn

Hoe tevreden bent u over onze 
zorg in uw Careyn locatie? 
Op ZorgkaartNederland.nl kunt u die vraag beantwoorden. Het 
vraagt niet meer dan 2 minuten van uw tijd. U kunt onze zorg 
waarderen – een cijfer geven – en uw mening over de zorg geven. 
Daarmee helpt u nieuwe cliënten. Zij kunnen vooraf een oordeel 
vormen over Careyn. En wij krijgen meer inzicht in onze prestaties. 
Zo kunnen we de zorg nog beter afstemmen op uw wensen. 

UW MENING VIA DE WEBSITE ZORGKAARTNEDERLAND.NL

    Geef op de homepage in: Careyn + naam locatie.  
U kunt ook ingeven: Careyn + plaatsnaam.
 Bij zoekresultaten: klik op uw locatie of afdeling. 

 Klik daarna op ‘Waarderen’.

Lukt het niet met naam locatie    of plaats?
 Geef dan op de homepage in: Careyn.
 Klik daarna op: ‘Zoeken’. 

In de lange lijst zoekresultaten: 
  Klik op uw locatie. 

 Klik daarna op ‘Waarderen’.



WAARDERING
...

Hoe tevreden bent u over 
onze zorg bij u thuis?

Geef uw waardering op

“Ik waardeer  

de zorg van Careyn 

met een ...”



Snel naar de juiste regio van Careyn

Hoe tevreden bent u over  
onze zorg bij u thuis? 
Op ZorgkaartNederland.nl kunt u die vraag beantwoorden. Het 
vraagt niet meer dan 2 minuten van uw tijd. U kunt onze zorg 
waarderen – een cijfer geven – en uw mening over de zorg geven. 
Daarmee helpt u nieuwe cliënten. Zij kunnen vooraf een oordeel 
vormen over Careyn. En wij krijgen meer inzicht in onze prestaties. 
Zo kunnen we de zorg nog beter afstemmen op uw wensen.

UW MENING VIA DE WEBSITE ZORGKAARTNEDERLAND.NL

  Op de homepage geeft u in: Careyn Thuiszorg. 

  Klik daarna op: ‘Zoeken’.

   Bij de zoekresultaten: klik op uw locatie. 

  Klik daarna op ‘Waarderen’.


