
Eind 2014 presenteerde Stichting Kind & Ziekenhuis de 
allereerste Smiley Patiënten-Evaluatie Kindgerichte Zorg, 
een rapportage waarvoor de ziekenhuiservaringen van 
kinderen, jongeren en hun ouders* als basis dienden. 
Kind & Ziekenhuis verzamelde al die belevingen middels 
de Ervaringsmonitor; hét instrument om echt te 
ontdekken wat er leeft bij jonge patiënten en hun ouders.

De ervaringsmonitor; 
Inzicht op basis van échte ervaringen
van Stichting Kind en Ziekenhuis 

In een ideale wereld zou niemand ooit ziek 
worden, en zouden we nooit 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 no-
dig hebben. Als die hulp door een ziekenhuis 
geboden moet worden, is dat iets dat wij als 
volwassenen meestal al als heftig ervaren, 
maar voor een kind is dat om meerdere rede-
nen nog vele malen ingrijpender. Hij**) is weg 
uit zijn veilige thuisomgeving, zijn lijf doet niet 
wat het moet doen, misschien heeft hij pijn. 



“Een kindgericht ziekenhuis 
zorgt voor het kind, maar 
ook voor zijn omgeving, 

het gezin.”

Hester Rippen, sinds 2011 directeur van Kind & 
Ziekenhuis, zegt echter dat de missie van de 
stichting nog breder is. “Een kindgericht zie-
kenhuis zorgt voor het kind, maar ook voor zijn 
omgeving, het gezin. Als een kind in het zie-
kenhuis terechtkomt is dat voor de ouders en 
eventuele broertjes en zusjes ook ingrijpend.”

Goed informeren 
Om er voor te zorgen dat ziekenhuizen kind-
gericht zijn, is het van groot belang om kinde-
ren, jongeren en hun ouders goed te informe-
ren op een voor hen begrijpelijk niveau.
Begin jaren ’80 kwam Kind & Ziekenhuis 
reeds met een informatiegids voor ouders, 
en bijna vijftien jaar geleden ontwikkelde zij 
een nieuwe tool; de Smiley. De Smiley is een 
kwaliteitskeurmerk dat door Kind & Ziekenhuis 
kan worden toegekend aan ziekenhuizen die 
voldoen aan de criteria voor kindgerichtheid 

Harold van Garderen, 

directeur van StoryConnect:

“De wens om de ervaringen van kinderen,
ouders en jongeren te betrekken bij de
Smiley kwaliteitsevaluaties 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.

En papa en mama mogen in sommige ge-
vallen niet de hele tijd bij hem blijven. Als wij 
volwassenen in een ziekenhuis 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 kenniscen-
trum en de autoriteit op het gebied van 
medische kindzorg, begrijpt dat kinderen in 
emotioneel opzicht heel anders reageren op 
ziekte en letsel. Stichting Kind en Ziekenhuis 
is de patiënten- en consumentenorganisatie 
voor kinderen in de zorg. De stichting bevor-
dert al bijna veertig jaar kindgerichte medi-
sche zorg vanuit het perspectief van kind en 
ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is 
zorg waarbij rekening wordt gehouden met 
de specifieke behoeften van kinderen, zoals 
het serieus nemen van angst en stress, en het 
zoveel mogelijk voorkomen van pijn.



van de medische zorg vanuit het perspec-
tief van kind en ouders. Ziekenhuizen kunnen 
kiezen voor een traject naar een Bronzen, 
Zilveren of Gouden Smiley. Deels is de Smiley 
bedoeld om ziekenhuizen te stimuleren om de 
kindgerichtheid van hun zorg te vergroten, te-
vens is het een manier om ouders en kinderen 
te laten weten hoe kindgericht een bepaald 
ziekenhuis precies is.
Natuurlijk zijn er veel criteria waaraan een 
ziekenhuis of zorginstelling moet voldoen om 
als ‘kindgericht’ gekwalificeerd te worden. De 
basis voor alle criteria staat beschreven in het 
Handvest Kind & Ziekenhuis en het Handvest 
Kind & Zorg. De kinderstem, en daarmee de 
rechten van een kind, vertegenwoordigt Kind 
& Ziekenhuis vanuit deze handvesten. Het 
kader voor een eventuele toekenning van de 
verschillende Smileys is evenwel breder dan 

alleen de handvesten; deze criteriasets per 
Smiley, met een theoretische achtergrond, 
zijn samengesteld door kinderen, jongeren, 
ouders en zorgprofessionals. Naast de reeds 
bestaande Bronzen, Zilveren en Gouden Smi-
leys voor de kinder- en dagbehandelingsaf-
deling lanceert Kind en Ziekenhuis binnenkort 
de SEH Smiley. Daarnaast is de stichting bezig 
met de ontwikkeling van de Polikliniek Smiley, 
en een Smiley voor kinderverpleegkundige 
zorg buiten het ziekenhuis. 

Echt luisteren
Hester Rippen is van mening dat er iets anders 
minstens zo belangrijk is als informatievoorzie-
ning, en dat is echt luisteren. Luisteren naar 
kinderen, jongeren, en naar hun ouders. Wat 
ging er goed tijdens het verblijf in het zieken-
huis, wat kon er beter? Hoe voelde het gezin 
zich? Hoe hebben ze het ervaren? Rippen: 
“Kwaliteit van zorg is lastig te meten in cijfers. 
Hoe een gezin de zorg heeft ervaren, is veelal 
subjectief, en afhankelijk van vele persoon-
lijke 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 instru-
ment ontwikkelen waarmee we die verhalen, 
precies zoals ze verteld werden door kinde-

“Kwaliteit van zorg 
is lastig te meten 

in cijfers.”

ren, jongeren en hun ouders, konden vertalen 
naar een antwoord op de vraag hoe kindge-
richt de zorg in een bepaald ziekenhuis is. En 
we wilden zo 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 Erva-
ringsmonitor. Eindelijk was het technologisch 
mogelijk om kinderen, jongeren en ouders 
rechtstreeks en continu te betrekken bij de 
Smiley Kwaliteitsevaluaties.”



Wie kreeg de aandacht?

Persoonlijke ervaringen
In 2012 werd een pilot met de Ervaringsmoni-
tor gestart in negen ziekenhuizen. Er werd wat 
aan gesleuteld, en na enkele verbeteringen 
doorgevoerd te hebben, kon eind 2013 de 
huidige versie van de Ervaringsmonitor van 
start. Alle input die verzameld werd, werd ver-
werkt in de allereerste Smiley Patiënten-Eva-
luatie Kindgerichte Zorg, die eind 2014 werd 
gepresenteerd. 
Maar hoe zit de Ervaringsmonitor nou precies 
in elkaar? Allereerst kunnen kinderen jonge-
ren, en ouders hun persoonlijke verhaal delen. 
Ze vertellen vanuit hun eigen perspectief hoe 
hun ervaringen waren. De verhalen worden 
in de ruwe versie meegenomen en dus niet 
bewerkt; eventuele typefouten worden niet 
hersteld. Alleen privacygevoelige informatie 
wordt eruit gehaald, zodat de verhalen nooit 
naar personen te herleiden zijn. De zelfge-
schreven ervaringen leveren al veel kennis en 
inzicht over de zorg op. Naast de verhalen 
worden er enkele vragen gesteld, bijvoor-
beeld over de leeftijdscategorie waarin het 
kind valt, en het soort verblijf (dagopname, 
operatie, poliklinische behandeling, etc.). De 
Ervaringsmonitor is een hoogstaand stukje 

techniek, maar heel eenvoudig in het ge-
bruik. Afgezien van de vragen en de verhalen 
kunnen kinderen, jongeren en ouders door 
middel van het beantwoorden van zoge-
naamde duidingsvragen aangeven hoe hun 
ervaring was. Een voorbeeld van zo’n dui-
dingsvraag is deze:
‘Wie kreeg de aandacht?’ zoals links weerge-
geven.

Door het verslepen van het rode balletje ge-
ven respondenten aan hoe ze een bepaald 
aspect van de zorg hebben ervaren.
Ook kunnen kinderen en hun ouders bepaalde 
aspecten van het ziekenhuisverblijf waarderen 
met lachende of huilende Smileys; wat ervoe-
ren ze als positief, en wat als minder leuk?

Verschillende rapportages
Hoe meer kinderen, jongeren en ouders de 
Ervaringsmonitor invullen, hoe duidelijker er 
patronen te zien zullen zijn. Deze datapatro-
nen maken het mogelijk om inzicht te krijgen 
en te houden in de kwaliteit van de zorg per 
ziekenhuis, per afdeling, per aspect, per leef-
tijd, et cetera. 

Mijn kind

Ik als ouder Anderen



Wie nam de beslissingen?

Mijn kind

Ik als ouder Mensen van het 
ziekenhuis

We zien dat voor alle leeftijden er flinke spreiding is, wat betekent dat er wisselende 
ervaringen zijn in hoe beslissingen worden genomen. Per leeftijdsgroep zijn kleine 
overzichtslaatjes aan de rechterzijde geplaatst.

“Veel kinderen 
ervoeren dat 

de zorg die ze 
ontvingen, 

‘uit het hart kwam’.”

Alle informatie die door de Ervaringsmonitor 
wordt vergaard, wordt verwerkt in rapporta-
ges. Zo is er het Smiley Story Report, een peri-
odieke publicatie – twee keer per jaar wordt 
deze rapportage geschreven - die wordt 
afgenomen door ziekenhuizen die in het bezit 
zijn van een Gouden Smiley. Deze rapportage 
laat een ziekenhuis zien hoe kinderen, jonge-
ren en hun ouders het verblijf in dit specifieke 
ziekenhuis hebben ervaren. Een ziekenhuis 
kan zo heel goed zien wat er speelt, wat er 
goed gaat, en waar verbetering mogelijk is. 

De Smiley Patiënten-Evaluatie Kindgerichte 
Zorg is een jaarlijkse benchmark, die tevens 
standaard wordt afgenomen door zieken-
huizen met een Gouden Smiley keurmerk. In 
deze rapportage, die zoals gezegd eind 2014 
voor het eerst verscheen, en vanaf nu elk jaar 
in december zal worden uitgebracht, wor-
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den trends en ervaringen in alle ziekenhuizen 
waarvan informatie verkregen werd, bij elkaar 
gebracht. Volgens Hester Rippen een ideale 
manier om inzicht te krijgen in de ontwikkeling 
van de kindgerichte zorg. “Het eigen zieken-

huis wordt in De Smiley Patiënten-Evaluatie 
Kindgerichte Zorg afgezet tegen alle andere 
ziekenhuizen waar we patiëntervaringen van 
hebben ontvangen. Het algemene deel van 
het rapport  verschaft algemene inzichten 
waar alle zorgprofessionals van kunnen leren. 
In de eerste benchmark kwamen al duidelij-
ke trends en heel interessante inzichten naar 
voren,” zegt Rippen. “Landelijk is bijvoorbeeld 
te zien dat verpleegkundigen er over het 
algemeen heel goed in slagen om de hectiek 
en werkdruk die zij ervaren buiten het zicht 
van kinderen te houden. Sowieso werden 
verpleegkundigen het meest gewaardeerd 
door de jonge patiënten en hun ouders. Zij 
kregen de grootste hoeveelheid Smileys. Veel 
kinderen ervoeren dat de zorg die ze ont-
vingen, ‘uit het hart kwam’. Dit zijn natuurlijk 
goede en mooie dingen om te horen als je 
kijkt vanuit het perspectief van de patiënt.. 
Wat door deze benchmark werd bevestigd, is 
hoe ontzettend belangrijk het is dat patiëntjes 
en hun ouders het gevoel krijgen dat er naar 
hen geluisterd wordt, en dat er betrokkenheid 
wordt getoond. Op landelijk niveau gaat 
dit best goed; er wordt aandacht gegeven, 
en naar zowel naar het kind en de ouders 

geluisterd. Toch is er nog te verbeteren aan 
het beslisproces; waar ouders van heel jonge 
kinderen wél aangaven door het personeel 
betrokken te worden bij het maken van be-
slissingen, bleken jongeren wisselende ervarin-
gen te hebben op dit gebied. Zo’n uitkomst 
laat dus zien dat dit een aandachtspunt is. 
‘Wachten’ bleek een punt waarop verbete-
ring noodzakelijk is; in de ervaringsmonitoren 
kreeg dit aspect het hoogste aantal huilende 
Smileys van de respondenten en de minste 
lachende Smileys.”

Met hart en ziel 
vertegenwoordigen
De Ervaringsmonitor is dus op heel veel vlak-
ken nuttig. Ziekenhuizen 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 ont-
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Goed gevoel
Dat de verplegers zo makkelijk naar je luisteren, grappen maken om je op 

te vrolijken en goed uitleggen wat er (mogelijk) gaat gebeuren. Als 
ze bloed prikken of een infuus eruit halen vragen ze of het zo gaat of 

dat ze moeten tellen. Het zal vast moeten bij zo’n baan, maar je geeft 
er mensen wel een goed gevoel mee! Toen ik naar huis ging, moest ik 

huilen, gewoon al omdat deze mensen zoveel voor je hebben gedaan 
en paraat staan op welk moment dan ook!



staan uit de ervaringen die worden opgete-
kend in de Monitor Stichting Kind en Zieken-
huis 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 struc-
tureel 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 me-
ning 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.”

*) Ouders of verzorgers worden in dit artikel 
voor het gemak aangeduid als ouders
**) Het kind wordt in dit artikel voor het gemak 
aangeduid als ‘hij’. Uiteraard worden zowel 
jongens als meisjes bedoeld. 

Meer info of voorbeeld Smiley StoryReport ontvangen?
Stuur een email aan info@kindenziekenhuis.nl
of bel 030 291 67 36
www.kindenziekenhuis.nl/ervaring
www.kindenziekenhuis.nl/handvest
www.kindenziekenhuis.nl/smiley
www.StoryConnect.nl




