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Naast Acibadem

Spaarne Gasthuis

Jullie om input gevraagd
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Borging
Obstakels

Uitwisselen en tips



Voorbeeld werkwijze



ZorgkaartNederland in het 
Spaarne Gasthuis



Beleid met betrekking tot patiëntervaringen

• Ambitie van het ziekenhuis: 

Wij zijn een gasthuis
We ontvangen iedereen als gast. We luisteren naar onze patiënten, hun 
naasten, verwijzers en anderen voor wie we van betekenis zijn. Ze voelen zich 
gehoord en gekend in hun wensen.

Voelen patiënten dat ook zo? Dat ‘checken’ we op verschillende manieren:
- Ziekenhuisbreed: Zorgkaart
- Op afdelings/specialisme niveau: enquêtes (via tablets of verbeterkaartjes) en 

spiegelgesprekken
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ZorgkaartNederland
• Waarom? We willen naar de patiënt toe laten zien wat ze van ons 

kunnen verwachten, dat we feedback serieus nemen en we van de 
feedback willen leren. Zorgkaart is ons middel om patiëntervaringen 
ziekenhuisbreed te verzamelen. 

• Hoe doen we dat? 
• - ‘Zorgkaartjes’
• - Op de website
• - Verwijzing op andere vormen van pto: ‘geef uw mening 

ook op ww.zorgkaartnederland.nl’
• - Mailings*
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Mailings
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• 1x per maand mailing naar 
alle nieuwe patiënten 
(vanuit rapportage EPD)

• Mail naar ongeveer 7500 patiënten
• Respons ± 300 patiënten

• Per 1-5-2018 tijdelijk gestopt met de
mailings i.v.m. nieuwe AVG. We 
vragen patiënten alleen om e-mail-
adres, niet om toestemming om
deze voor vragenlijsten te gebruiken
Dat gaan we nu eerst goed inrichten. 



Route bij binnenkomst nieuwe waardering
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1. Nieuwe waardering komt binnen in mailbox zorgkaart@spaarnegasthuis.nl
2. In deze mailbox kunnen medewerkers patiëntenvoorlichting, advies & 

beleid en medewerkers van de receptie. 
3. Zij beoordelen de melding en geven deze een kleurtje mee (arts positief, 

arts negatief, afdeling positief, afdeling negatief). Beoordeling op cijfer én 
op tekst! Cijfer zegt niet altijd alles. 

4. Vervolgens plaatsen medewerkers patiëntenvoorlichting en Advies & beleid 
in overleg met arts of afdeling een reactie bij negatieve waarderingen. Geen 
standaard reactie maar aangepast aan bericht patiënt

5. Negatieve waarderingen worden direct doorgestuurd naar afdeling en arts. 
Positieve waarderingen arts worden ook direct doorgestuurd, positieve 
waarderingen afdelingen alleen gebundeld (gezien hoeveelheid reacties)



Wat doen we met de waarderingen?
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• Nog te weinig gestructureerd
• Doelstelling rvb: minimaal 8.2
• Afspraak met kamer kwaliteit van de medisch specialisten: worden 

geinformeerd bij drie keer in korte tijd negatieve waardering specialist. Zij 
bespreken het zo nodig met betreffende specialist. 

• Onderzoek stagiaire Fargonda Ahmady op de kwalitatieve data 
(toelichtingstekst). 



Resultaten onderzoek kwalitatieve data
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• Codering van de tekst. Woorden 
gevonden die vaak voorkomen:

Bevindingen: 
• Opmerkelijk was dat het minder dan 

verwacht voorkwam dat een slechte 
beoordeling over de behandeling invloed 
had op het cijfer van de accommodatie. 
Patiënten uit deze steekproef blijken eerlijk 
te zijn in het geven van de cijfers en kunnen 
deze ook apart van elkaar waarderen.

• Het woord ‘’zeer’’ werd voornamelijk 
opgevolgd door tevreden, professioneel of 
duidelijk. Patiënten hebben hun ervaring dus 
als meer dan goed ervaren.

• Wanneer gezocht wordt onder ‘’niet’’, 
worden voornamelijk negatieve 
waarderingen weergegeven. De patiënten 
hebben verwachtingen gehad, waaraan het 
Spaarne Gasthuis niet heeft voldaan. Dit 
heeft met name betrekking op slecht 
uitgevoerde zorgprocessen en het 
onvoldoende informeren.



Nog vragen?
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• Muriëlle Schagen, adviseur 
Strategie, Kwaliteit en Innovatie

• mschagen@spaarnegasthuis.nl





Verzamelen

Via direct contact - persoonlijk vragen
Persoonlijke visite kaartjes

Flyer meegeven/ontslagpakket

Interview- en belteams

Mailing versturen
Combineren met andere vragenlijst



Actieplan/Borging

Monitoren en intern terugkoppeling
Aan medewerkers of betrokken afdeling, zowel compliment /feedback
Rapportage management team

Reageren
In contact komen bij klachten

Input is onderdeel van verbetercyclus

Stuurinformatie



Waar lopen jullie tegen aan

Niet genoeg ervaringen, ophalen is lastig
Oude waarderingen beïnvloeden score

Geen vertrouwen en geen meerwaarde
angst voor slechte ervaringen – hoe mee om te gaan

Waarderingen komen niet binnen op teamniveau

Overvragen mantelzorgers - geen emailadres

Weinig bekendheid bij collega’s – moeilijk te motiveren

Up- to- date houden data



Advies

online uitvragen – herhaalde meting/uitvraag
Toelichten waarom je om een ervaring vraagt

Campagne opstellen
Toelichten online keuze proces
Belang ervaringen 
Wat doe je met de opgehaalde informatie

Ambassadeur
Terugkoppelen intern vindt volop plaats
Terugkoppelen patiënten, via nieuwsbrief of huiskamergesprekken



Advies

Flyers neerleggen en meegeven

Wachtkamerschermen

Vraag actief om ervaring, bv na afsluiting behandeling

Integreer in het online proces
Behandelpad
Online dossier – mijn omgeving



Straks bij de borrel

Stickers ABC
Sticker A – goed verzamelen/meer van weten
Sticker B – borging ervaringen
Sticker C – obstakels 



Beste manieren waarderingen ophalen

1. Inzet interviewteam of belteam

2. Via mailing

3. Via EPD/ECD 

4. Overige: visitekaartjes, zuilen, posters, uitnodiging via brief, 
banners, sociale media, etc.



Voorbeeld ZorgkaartNederland in ECD



adviseurs@zorgkaartnederland.nl

Vragen?


