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De grootste ervaringssite in de zorg.

Aanpak
Aan de hand van de waarderingen op ZorgkaartNederland is er een top 5 bepaald waar u onderdeel 
van was. Naast deze publieksstemmen is er door u een dossier en filmpje aangeleverd om te 
verantwoorden hoe jullie ZorgkaartNederland integreren binnen jullie organisatie. En dit inzetten 
om de kwaliteit van uw zorg nog beter te maken.

De vakjury heeft zich o.l.v. Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland, 
verdiept in uw dossier, filmpje, website en de waarderingen op ZorgkaartNederland. Zij hebben 
hierover hun oordeel gegeven, waarbij gekeken is naar de volgende aspecten: service-aspecten 
(niet medisch), bejegening, informatievoorziening, inspanningen voor het ophalen van 
waarderingen en het benutten van de ervaringen van patiënten.

Kwantitatief oordeel 
Voor de vijf aspecten kon een bepaald aantal punten gehaald worden. Ieder jurylid gaf per aspect 
1 (matig), 2 (goed) of 3 (uitstekend) punten. In de onderstaande grafiek is weergegeven welk 
percentage van de punten behaald is per aspect. Gemiddeld heeft Stichting WarmThuis een score 
gehaald van 77%. 

Kwalitatief oordeel 
De jury zegt over Stichting WarmThuis: “Scoort op alle punten goed.” Specifiek wordt genoemd dat 
zij bijdragen aan “Het geven van kwaliteit van leven aan mensen. De wensen van bewoners worden 
gehoord. Alles kan tenzij het niet kan (en dan moet je het uitleggen).” Het is een voorbeeld van een 
kleinschalige organisatie waar de bewoners zelf koken en er geen receptie en kok is. 

De jury vindt het positief dat er goed gereageerd wordt op negatieve reacties op 
ZorgkaartNederland. De suggesties van bewoners en familie worden indien mogelijk uitgevoerd 
binnen WarmThuis, zoals een duiventil voor een bewoner die duiven heeft. De breed gedragen 
patiëntgerichte benadering van Stichting WarmThuis maakt dat zij de winnaar zijn in de categorie 
‘Meest cliëntvriendelijke verpleeg-/verzorgingshuis’!
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