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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 het Slingeland Ziekenhuis 
Doetinchem een score gehaald van 85%. 

Kwalitatief oordeel 
De jury zegt over het Slingeland Ziekenhuis: “Stijgend gemiddeld cijfer. Veel keurmerken.”  
ZorgkaartNederland is een “Sterk onderdeel van de bedrijfscultuur, met elkaar de klus klaren.” 
Wanneer er kritische noten op ZorgkaartNederland geplaatst worden, wordt hier inhoudelijk op 
gereageerd. De inzender wordt bedankt voor de terugkoppeling en er wordt doorverwezen naar de 
kwaliteitsfunctionaris. 

Het filmpje van het Slingeland Ziekenhuis “liet goed zien hoe feedback leidt tot verandering, 
mensen de weg wijzen, training”. Het feit dat het Slingeland Ziekenhuis al 10 jaar bezig is met 
patiënt journey, wordt als positief beoordeeld door de jury. Al deze aspecten samen maken dat het 
Slingeland Ziekenhuis Doetinchem dit jaar winnaar is in de categorie ‘Meest patiëntvriendelijke 
ziekenhuis’!
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