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Persbericht: Het Barometer Effect 
Hanzeheerd  
 
IFC heeft al een jarenlange samenwerking met Hanzeheerd in Hattem en Heerde om samen de zorg 
te verbeteren. In 2015 is IFC daarom met haar Gastvrijheidsbarometer gestart om onderzoek te 
doen naar gastvrijheid op de locaties van Hanzeheerd. Wij zijn nu ruim 2 jaar verder en Hanzeheerd 
zet de Gastvrijheidsbarometer in om samen met haar cliëntenraad, medewerkers en cliënten op 
zoek te gaan naar de belangrijke onderwerpen en hierover informatie te verzamelen.   
 
Uw  organisatie moet een thuis zijn. Een plek waar men zich oprecht welkom voelt! 
Belevingsaspecten  zoals voeding, schoonmaak, veiligheid, bejegening, behandeling en zorg, gedrag 
van de medewerkers, een prettige omgeving zijn belangrijke onderwerpen voor uw klanten, 
patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers! 
Met de gastvrijheidsbarometer kan men de beleving nauwkeurig achterhalen. Door de juiste vragen 
stellen krijgt men de juiste antwoorden.  Met de resultaten kan er daarna elke dag beter op de 
wensen en behoeften worden ingespeeld. 
Uw  klanten, patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers willen steeds vaker zelf bepalen welke 
zorg en dienstverlening men inkoopt. 
Met de Gastvrijheidsbarometer ga je in dialoog. Met de juiste vragen ga je in gesprek met de 
bewoners, familie, medewerkers en andere betrokkenen. Om een gesprek goed te laten verlopen, 
en de juiste informatie te filteren, worden de interviewers getraind en vindt er na 1 maand een 
follow-up plaats. Wat gaat er goed?, Waar loop je tegenaan?, etc. Hiermee waarborgen wij de 
kwaliteit van de interviews en de resultaten. 
 
Welbevindenbarometer 
 
De Welbevindenbarometer is een barometer om het welbevinden te meten voor mensen met 
dementie en hun netwerk zodoende wordt mensen met dementie een stem te gegeven.  
Er wordt gewerkt met thema’s  die  te relateren zijn aan het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van 
het Nederlands Zorg Instituut. Door middel van observaties en gesprekken aan de hand van een  
simpele methodiek wordt een beeld gevormd van het welbevinden. Wat is nu de status van de 
ontwikkelingen omtrent de barometer Welbevinden? 
Er wordt volop gewerkt aan het toetsen van de methodiek. Er is overleg met Saxion HBS over de 
betrouwbaarheid van de gegevens. Verwacht wordt dat de pilot in juli/augustus wordt afgerond. 
 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
Het zorginstituut heeft in het kwaliteitskader omschreven waaraan de nieuwe informatie systemen 

moeten voldoen. Nu het nieuwe kwaliteitskader is geregistreerd, stelt deze de (wettelijke) norm en 
zijn zorgaanbieders verplicht de gevraagde informatie aan te leveren. IFC gaat de Nederlandse Zorg 

Instituut eisen en wensen in haar Barometers inbouwen zodat dit lijdt tot de juiste meet instrument 
waarmee met de zorg professioneel  en erkend beter kan maken  
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