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Ervaringsmonitor© Stichting Kind en Ziekenhuis 
Inzichten op basis van échte ervaringen 
In een ideale wereld zou niemand ooit ziek worden, en zouden we nooit naar de huisarts 

hoeven gaan of een ziekenhuis van binnen zien. Natuurlijk leven we niet in die ideale wereld, en 

komen we vrijwel allemaal ooit in de situatie dat we medische hulp nodig hebben. Als die hulp 

door een zorgorganisatie geboden moet worden, is dat iets dat wij als volwassenen meestal al 

als heftig ervaren, maar voor een kind is dat om meerdere redenen nog vele malen 

ingrijpender. Het kind is weg uit zijn veilige thuisomgeving, 

zijn lijf doet niet wat het moet doen, misschien heeft hij 

pijn. En papa en mama mogen in sommige gevallen niet 

de hele tijd bij hem blijven. Als wij volwassenen in een 

zorgtraject terechtkomen, snappen we wat er gebeurt, 

en zijn we in staat om vragen te stellen en uitleg te 

vragen aan artsen en verpleegkundigen. Kinderen 

kunnen dat veel minder goed. Stichting Kind en 

Ziekenhuis, hét kenniscentrum en de autoriteit op het 

gebied van medische kindzorg, begrijpt dat kinderen in 

emotioneel opzicht heel anders reageren op ziekte en 

letsel.  

De visie van Kind & Ziekenhuis is dat een kindgerichte 

zorgorganisatie zorgt voor het kind, maar ook voor zijn 

omgeving, het gezin. Als een kind in de zorgorganisatie 

terechtkomt is dat voor de ouders en eventuele broertjes 

en zusjes ook ingrijpend. 

 

Echt luisteren  
Echt luisteren, is naast goede voorbereiding, goede 

informatievoorziening en een holistische integrale 

aanpak van een behandeling, cruciaal. Luisteren naar 

kinderen, jongeren, en naar hun ouders. Wat ging er 

goed tijdens het verblijf in het ziekenhuis of andere 

zorgorganisatie, wat kon er beter? Hoe voelde het gezin 

zich? Hoe hebben ze het ervaren? Hester Rippen, 

directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis: “Kwaliteit van 

zorg is lastig te meten in cijfers. Hoe een gezin de zorg 

heeft ervaren, is veelal subjectief, en afhankelijk van vele 

persoonlijke factoren. Je kunt wel cijfers gaan geven aan 

een ervaring, maar wij begonnen steeds meer te 

beseffen dat verhalen veel meer zeggen dan getallen. 

We wilden een instrument ontwikkelen waarmee we die 

verhalen, precies zoals ze verteld werden door kinderen, 

jongeren en hun ouders, konden vertalen naar een 

antwoord op de vraag hoe kindgericht de zorg in een 

bepaalde zorgorganisatie is. En we wilden op deze 

manier een zo breed mogelijke kennis hebben van wat 

er leeft bij onze achterban – de kinderen en jongeren die 

medische zorg ontvangen, en hun ouders. Daarom zijn 

wij in 2011 in samenwerking met StoryConnect gestart 

met de ontwikkeling van onze Ervaringsmonitor. Eindelijk 

was het technologisch mogelijk om kinderen, jongeren 

en ouders rechtstreeks en continu te betrekken bij 

kwaliteitstrajecten” 

 

directeur StoryConnect: 

“De wens om de ervaringen van kinderen, 

ouders en jongeren waardevol in te zetten 

bij het verbeteren van de kwaliteit bleek 

realiseerbaar met de keuze voor het PNI 

instrument van onze organisatie 

StoryConnect. PNI staat voor Participatieve 

Narratieve Inquiry. Eenvoudig gezegd: de 

patiënt wordt betrokken (participeert) in het 

onderzoek (in dit geval bij de evaluatie van 

de zorg) door het schrijven van een ervaring 

en deze middels vragen hierover zelf te 

interpreteren. 
  

In deze zelfgeschreven ervaringen zit veel 

kennis en inzicht over de zorg. En door data 

die wordt gegenereerd door de patiënten 

tijdens het interpreteren (duiden) ontstaan 

datapatronen die het mogelijk maken om 

inzicht te krijgen en te houden in de kwaliteit 

van de zorg per ziekenhuis, per afdeling, per 

aspect, per tijdseenheid, per geslacht, per 

leeftijd, per emotie etc.” 
  

PNI is een zeer krachtige wetenschappelijke 

methodiek die het mogelijk maakt om continu, 

grootschalig, diepgravende kwaliteitsevaluaties 

uit te voeren. Met PNI kan 365 dagen per 

jaar rechtstreeks inzicht worden verkregen in 

de ervaring van de patiënten (kinderen, 

jongeren en volwassen) zelf omdat er geen 

bovengrens is aan het aantal respondenten 

en de kosten niet stijgen met het aantal 

respondenten. 
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De Ervaringsmonitor is dus op heel veel vlakken nuttig. Zorgorganisaties krijgen inzicht in de 

punten die voor verbetering vatbaar zijn, maar ook in wat er goed gaat. Dat moet tenslotte 

goed blijven gaan! Door continu en voor langere tijd ervaringen te verzamelen, worden 

verschuivingen zichtbaar. Zo kunnen ziekenhuizen ingrijpen als er wijzigingen in de 

kindgerichtheid van de zorg optreden. Daarnaast geven de rapportages die ontstaan uit de 

ervaringen die worden opgetekend in de Ervaringsmonitor ook Stichting Kind en Ziekenhuis 

handvatten om de kindzorg te blijven verbeteren. “Alleen als wij weten wat er leeft bij kinderen, 

jongeren en hun ouders, en hen de mogelijkheid geven om actief hun stem te laten horen, zijn 

we in staat om de kwaliteit van de zorg aan kinderen en jongeren structureel te verbeteren, en 

hen met hart en ziel te blijven vertegenwoordigen in de diverse overleggen, raden, commissies, 

et cetera,” stelt Rippen. “Wij nemen de beleving en mening van kinderen en hun ouders meer 

dan serieus. In dit licht is de Ervaringsmonitor die we ontwikkeld hebben, de ultieme tool. Hoe 

meer meningen we verzamelen, hoe meer we kunnen doen.” 

 

Als zorgorganisatie is naast het aspect dat ervaringen ophalen een waardevol inzicht geeft, het 

ook een verplichting vanuit verschillende kwaliteitstrajecten waaraan voldaan moet worden. 

Waarom dan niet een tool inzetten die én inzicht geeft in kwalitatieve echte verhalen, een NPS 

score ophaalt, kwantitatief inzicht biedt in je data én door de tijd verschuiving waarneemt? 

Aangeboden door een onafhankelijke partij met jarenlange expertise in het unieke perspectief 

van kind en gezin. 

 

Doel, werkwijze en opbrengst van de Ervaringsmonitor© - onze PREM kindzorg 
Voor: 
Zorgorganisaties die zorg aan kinderen bieden. 

 

Doel 
Kind & Ziekenhuis heeft de Ervaringsmonitor© ontwikkeld als storytelling instrument om in real 

time inzicht te krijgen in de kind- en gezinsgerichtheid van de door hen geleverde zorg. Hiermee 

kunnen kinderen, jongeren en ouders 365 dagen per jaar, 24 uur per dag ervaringen delen over 

hun opname in en/of bezoek aan zorgorganisaties in Nederland. Het is ook mogelijk om eigen 

vragen toe te voegen.  

 

Patiëntervaringen zijn een vorm van data welke anders is dan veel andere data in onze 

organisaties. Patiëntervaringen kunnen op veel verschillende manieren worden verzameld zoals 

via SMS, online vragenlijsten, interviews of focusgroepen1. Deze ervaringen zijn in de zorg 

subjectief, ze zijn mede afhankelijk van persoonlijke aspecten zoals kwaliteit van leven en hun 

visie op kwaliteit van zorg2. Een ervaring is daarom niet te meten in slechts cijfers, een persoonlijk 

verhaal zegt veel meer dan een getal2. De Ervaringsmonitor is een online digitaal instrument 

voor kinderen, jongeren en ouders om hun ervaringen te delen. Naast het delen van hun 

ervaring voegen zij ook zelf additionele interpretaties over hun verhaal toe. Met deze eigen 

interpretatie geeft de gebruiker zelf  informatie mee aan de ervaring. Daarmee krijgt jouw 

zorgorganisatie beter zicht op hoe de zorg echt ervaren wordt en geeft deze extra data hét 

houvast bij het vinden van trends en het begrijpen van patronen3. Mede hierdoor bieden onze 

analyses  brede inzichten op basis van werkelijk gedeelde ervaringen en belevingen. In 

ervaringen (ook wel narratieven genoemd) zitten verborgen signalen die door iedereen anders 

worden geïnterpreteerd. Waar de temperatuur van een patiënt meetbaar is, is de betekenis 

van een geschreven ervaring dat niet. Om deze reden kunnen computers menselijke ervaringen 

ook niet goed analyseren. 

 

                                                      
1 Ahmed et al., 2014 
2 Bos et al., 2015 
3 Ahmed et al., 2014; Fujisawa & Klazinga, 2017; Krol, 2015 
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Positieve ervaringen van kinderen zijn gecorreleerd aan Family Centered Care ofwel kind- en 

gezingsgerichte zorg4.  Dit betekent dat positieve patiëntervaringen leiden tot betere 

implementatie van kind- & gezingsgerichte zorg en als je kind- en gezinsgerichte zorg hebt 

geïmplementeerd in je zorgorganisatie leidt dit tot betere patiëntervaringen4. Positieve 

ervaringen van kinderen leidt ook tot een meer efficiënte inzet van middelen en zorg, tot betere 

(mentale) gezondheid, hoger gevoel van wederzijds respect en lagere kosten4. Het belangrijkste 

resultaat van negatieve patiëntervaringen bij  kinderen is dat kinderen een grote hoeveelheid 

stress ervaren5. De oorzaken van deze stress en angst ervaringen zijn gelinkt aan lange 

wachttijden, de angst om de controle te verliezen, verandering van routine, pijn en gescheiden 

zijn van vrienden en familie6. 

 

Opbrengst 
De ervaringen, gedeeld als verhaal, tonen het perspectief van kinderen, jongeren en hun 

ouders op de zorg in de brede zin van het woord. Op basis hiervan krijg je als zorgorganisatie 

eventuele aandachtspunten in beeld en kun je hier acties en ontwikkelpunten aan koppelen. 

Ook van positieve ervaringen kan worden geleerd. Door de ogen van de patiënt kun je als 

zorgorganisatie meekijken hoe de zorg, faciliteiten en medewerkers in je eigen organisatie wordt 

ervaren. Dit levert belangrijke inzichten op die duidelijk maken welke aspecten van de zorg, het 

proces, de faciliteiten en de organisatie als fijn of juist als onprettig worden ervaren.   

 

Als Kind & Ziekenhuis helpen we mee met nadenken over kwaliteitsontwikkelingen vanuit onze 

collectieve ervaringen op het gebied van de kindzorg. Dit heeft toegevoegde waarde, 

aangezien het kind en de ouders vaak alleen ervaringen hebben in één of een paar 

ziekenhuizen. Daarnaast is het de decennia lange expertise van Kind & Ziekenhuis om vanuit het 

unieke patiëntperspectief te kijken naar het hele zorgproces aangevuld met onze kennis en visie 

op over kind- & gezinsgerichte zorg.  

 

Werkwijze 
De Ervaringsmonitor fungeert als een PREM (een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt), 

die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces. De vragenlijst combineert ophalen van 

ervaringsverhalen (met ook complimenten en verbeterpunten)  en de ervaringsvragen van 

belang ‘ratings’(bv. De aanbevelingsvraag (NPS) en ‘reviews’. De ervaringsvragen gaan o.a. 

over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie. De 

Ervaringsmonitor stelt precies dit soort vragen en meet de tevredenheid aan de hand van een 

NPS score. 

 

Het invullen duurt tussen de 5 en 10 minuten maximaal. Er zijn 5 versies beschikbaar. Een kind-, 

jongeren-, ouderversie en een Engelstalige versie. Daarnaast heeft onze partner StoryConnect 

ook een versie voor de volwassenenzorg ontwikkeld, CareConnect, waardoor het mogelijk is om 

in de hele zorgorganisatie gebruik te maken van deze tool. Het is mogelijk om dit met één link te 

regelen. 

 

• Kind & Ziekenhuis levert voor de kindzorg wervingsmateriaal. 

• Via de link www.kindenziekenhuis.nl/ervaring kunnen kinderen, jongeren en ouders hun 

ervaringen delen. 

• Je ontvangt een live interactief online Storyboard in 2 versies. Eén versie voor 

zorgprofessionals en kwaliteitsmanager en één versie voor de KinderAdviesRaad.  Het 

StoryBoard is een interactieve rapportage die live de ervaringen laat zien. Naast de 

verhalen is een deel van de  duiding inzichtelijk in de duidings-tabbladen van het 

Storyboard-rapportage. 

• Een  op 1 pagina in PDF is te printen 

                                                      
4 Kuo et al., 2012 
5 Coyne et al., 2014; Perry et al., 2012; Schalkers, 2016 
6 Boztepe et al., 2017; Perry et al., 2012 

http://www.kindenziekenhuis.nl/ervaring
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• 1 x per jaar ontvang je een schriftelijke duiding van de verhalen van Kind & Ziekenhuis 

met ontwikkelpunten. 

• 1 x per jaar geeft Kind & Ziekenhuis op locatie of online een live-duidingssessie workshop 

met een groep zorgprofessionals naar keuze. Wij gebruiken hiervoor de data van een 

heel jaar. De sessie is interactief met als doel om duiding te geven aan alle ervaringen 

en daar ontwikkelpunten uit te definiëren.  

• De momenten van de schriftelijke en live duiding worden in overeenstemming gepland. 

• Meer duidingssessies, zowel schriftelijk als live, zijn tegen meerkosten af te nemen. 

• Het opnemen van extra vragen in de Ervaringsmonitor is mogelijk tegen een vergoeding. 

Dit kan voor de hele zorgorganisaties of voor specifieke afdelingen. 

 

Voorbeeld 
Een voorbeeld van één van de gebruikers: “We hebben de ervaringen via een speciale 

methodiek gesorteerd en de urgente onderwerpen direct met elkaar besproken. Een ouder 

signaleerde bijvoorbeeld dat ze zich ’s morgens om half acht met haar kind moest melden, 

maar het leek alsof er niemand op de afdeling was. Dat klopt, want op dat moment is de 

verpleegkundige overdracht, maar het staat niet zo gastvrij. Een van de zorgassistenten kwam 

direct met een oplossing: ‘Wij zijn er om 07.00 uur, we kunnen de opnamen in de gaten houden 

en nieuwe patiënten bij de ingang opvangen’. Zo konden we meerdere knelpunten à la minute 

oplossen. Een kind klaagde dat het erg druk op de gang was en vroeg of de deur dicht mocht. 

We hebben met elkaar nog eens doorgenomen wat de afspraken hierover zijn. Sindsdien wijzen 

we ouders erop dat het druk is op de afdeling en dat zij mogen beslissen of de deur van de 

kamer openblijft of dichtgaat. 

 

Resultaten uit onderzoek bij zorgorganisaties: 

Ervaringsmonitor versus andere methoden 
In 2020 hebben wij bij een groep zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen een kwalitatief 

onderzoek uit laten voeren over de voor- en nadelen van de Ervaringsmonitor versus andere 

tools die patiëntervaringen ophalen. Een deel is gebruiker van de Ervaringsmonitor en deel heeft 

de Ervaringsmonitor in het verleden (tijdelijk) gebruikt. Andere systemen die worden gebruikt 

waren allemaal systemen waarbij het opstellen van de vragen en het analyseren van de data 

door het ziekenhuis zelf worden gedaan.  

 

Methode onderzoek 
Een kwalitatieve studie is uitgevoerd bij tien zorgprofessionals van acht verschillende 

ziekenhuizen. De semigestructureerd interviews zijn ingezet om inzicht te verkrijgen hoe deze 

zorgprofessionals patiëntervaringen, opgehaald via de Ervaringsmonitor of andere instrumenten, 

waarnemen en gebruiken. De gehanteerde interviewguide was gebaseerd op drie elementen 

van het Logic model (CDC, 2004). Dit model is verdeeld in een proces (input) deel en een 

uitkomsten deel.  De drie gebruikte elementen komen uit het input deel en zijn “manier van 

verzamelen”, “wat je doet om dit te verzamelen” en “welke resultaten dit oplevert”.  Vervolgens 

is de data axiaal gecodeerd in het programma Atlas.  

 

Resultaten onderzoek 
Als eerste hebben de deelnemers gereflecteerd op de manier waarop en waarmee je 

ervaringen ophaalt. Ten tweede op wat je doet met de opgehaalde ervaringen. Over het 

ophalen van de ervaringen werden meerdere punten benoemd. Als eerste wordt het als een 

toegevoegde waarde gezien als Stichting Kind en Ziekenhuis als onafhankelijk partij de 

patiëntervaringen analyseert in plaats van alleen de eigen medewerkers. Een nadeel van het 

anoniem ophalen van ervaringen betekent dat er geen vervolgvragen kunnen worden gesteld 

of misverstanden kunnen worden opgelost. Als derde zijn er opmerkingen gemaakt over de 

lengte van de Ervaringsmonitor, namelijk dat deze tamelijk lang is. Daarentegen werd ook 
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gezegd dat de lengte van de Ervaringsmonitor juist ook bijdraagt aan de volledigheid en 

eerlijkheid van de patiëntervaringen.  

Over de inzichten wat je doet met de data werd aangegeven dat het bespreken van 

patiëntervaringen in werkgroepen met medewerkers met verschillende functies helpt om van 

de ervaringen ontwikkelpunten op te stellen. Daarnaast dat het belangrijk is bevindingen uit de 

werkgroep periodiek te delen met overige medewerkers.  

 

Conclusie onderzoek 
De bevindingen gekoppeld aan de manier van ophalen van ervaringen laat zien dat het 

anoniem ophalen van patiëntervaringen het voor patiënten mogelijk maakt om daadwerkelijk 

hun verhaal eerlijk en volledig te delen (Jansen, 2003). Het niet op anonieme wijze ophalen van 

patiëntervaringen door middel van een tool of face-to-face kan er toe leiden dat een patiënt 

zich niet veilig voelt en in het geval van face-to-face dat een vooringenomenheid van de 

medewerker invloed heeft. Het ophalen van patiëntervaringen door middel van de 

Ervaringsmonitor, en daarmee via ervaringsverhalen en niet alleen met cijfers en of indicatoren, 

geeft zorgorganisaties meer kennis en diepgaander inzicht in de ervaringen (Dhorenwend, 

1965). Het werken met een werkgroep bestaande uit medewerkers met verschillende functies 

brengt verschillende inzichten en oplossingsrichtingen voor verbeterpunten genoemd door 

patiënten.  
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Voorbeelden Ervaringsverhalen 

 



 

Ervaringsmonitor© - 2021  10 
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Storyboard 
Dit is een interactieve rapportage die live de ervaringen van de afgelopen 4 weken laat zien. 

Naast de verhalen is ook al deels duiding gegeven aan de data in de duidings-tabbladen van 

het Storyboard-rapportage zodat jullie goed inzicht krijgen. 

 

 

 

Het Storyboard is een webbased rapportage met de data van een maand. Het heeft meerdere 

tabbladen waarop de verhalen en de duiding die aan de verhalen is gegeven door de schrijver 

zelf terug te vinden is. Bijvoorbeeld of een verhaal negatief of positief was voor de patiënt (of de 

ouders van de patiënt), welke thema’s er voorkomen in het verhaal en welke gevoelens het 

verhaal opriep. Een klein voorbeeld zie je hierna. 
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Wie is Stichting Kind en ziekenhuis?  
 

Kind & Ziekenhuis werkt samen met zorgorganisaties, zorgprofessionals en andere 

belanghebbenden om op verschillende manieren het perspectief van het kind en gezin blijvend 

te integreren in hun werkzaamheden. Daarnaast oefent Kind & Ziekenhuis invloed uit op 

belanghebbenden zoals de (semi-)overheid, zorgverzekeraars, en branche- en 

beroepsorganisaties (hierna: andere belanghebbenden) van nationaal tot lokaal niveau. Dit 

doen wij door middel van lobbyen, het leveren van input en door samen te werken om beleid, 

wet- en regelgeving te beïnvloeden vanuit het perspectief van kind en gezin. 

 

Kind & Ziekenhuis wil veranderingen teweegbrengen bij andere belanghebbenden, 

zorgorganisaties die werken in de eigen omgeving tot het ziekenhuis en zorgprofessionals die 

daar werkzaam zijn zodat kind en gezin uiteindelijk optimale integrale kind- en gezinsgerichte 

zorg ervaren. 

 

De uitgangspunten voor het werk van Kind & Ziekenhuis zijn terug te vinden in onze Handvesten 

Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg, ons Model Family Integrated Care vanuit het perspectief van 

kind en gezin en onze criteria voor kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en 

gezin voor verschillende afdelingen in het ziekenhuis en zorg in de eigen omgeving. 

 

Samen met onze ervaringskennis vormt dit de basis van onze uitgangspunten voor kwalitatieve 

goede medische zorg voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Onze criteria zijn opgesteld 

in samenwerking met kinderen, jongeren, ouders, zorgprofessionals, beroepsgroepen en andere 

belangrijke stakeholders en worden jaarlijks tegen het licht gehouden. De criteria vormen tevens 

de basis voor kwaliteitstrajecten die wij uitvoeren onder andere door projecten en 

kwaliteitsinstrumenten zoals de Academy Ervaringsprofs Kindzorg, storytelingsinstrument de 

Ervaringsmonitor en Kwaliteitsinstrument de Smiley.  

 

Meer informatie over de Ervaringsmonitor? 
De Ervaringsmonitor© zelf is te vinden op www.kindenziekenhuis.nl/ervaring 

Door middel van het invullen van test in de open velden kan deze doorlopen worden.  

 

Tarieven voor het gebruik van de Ervaringsmonitor, het Storyboard en de schriftelijke en live 

duiding zijn te vinden in het Tarieven tabel Academy & Smiley Tarieventabel op 

www.kindenziekenhuis.nl/academy  

 

Voor interesse en of meer informatie kunt u contact opnemen via 

academy@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65.  

  

https://kindenziekenhuis.nl/handvest
https://kindenziekenhuis.nl/handvest
http://www.kindenziekenhuis.nl/ervaring
http://www.kindenziekenhuis.nl/academy
mailto:academy@kindenziekenhuis.nl
http://www.kindenziekenhuis.nl/
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